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1

PREZENTAREA ZONEI DE PROIECT

1.1

Consideraţii generale

Principiul fundamental care a stat la baza elaborării strategiei de dezvoltare
economică a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca este acela de a identifica elementelecheie asupra cărora administraţiile publice locale au control, le pot implementa, şi
care obţin maximum de efect la nivelul resurselor existente şi disponibile factorilor de
decizie. De multe ori, un astfel de concept strategic este conform cu ceea ce, în
statistică, se numeşte „legea Pareto”: a putea să acţionezi asupra acelor 20% din
cauze care duc la 80% din efecte.
În acest sens, analiza situaţiei existente are scopul de a genera un tablou complet al
tuturor factorilor locali, regionali şi naţionali relevanţi pentru dezvoltarea economică a
zonei şi de a identifica pe aceia care au caracter esenţial, factorii-cheie ai dezvoltării
economice.

1.1.1

Definirea zonei de proiect

Zona de proiect consta din municipiul Cluj-Napoca şi comunele: Aiton, Apahida, Baciu,
Bonţida, Borşa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Floreşti, Gârbău, Gilău,
Jucu, Petreştii De Jos, Sânpaul, Săvădisla, Tureni Si Vultureni, cu localităţile aferente
cuprinse în teritoriul lor administrativ.
Aceste localitati se incadreaza intr-un radius de 30 km imprejurul Municipiului ClujNapoca, distanta optima pentru dezvoltarea spatiului peri-urban. Unul din scopurile
analizei este de a determina in ce masura o parte sau toate aceste localitati intrunesc
conditiile pentru a fi incluse in Zona Metropolitana, in cadrul unui model policentric de
dezvoltare.
Datele de bază ale comunităţilor incluse în zona de proiect analizată sunt cuprinse în
Tabelul 1-1 de mai jos.
Tabelul 1-1 Prezentare sumarizată a localităţilor componente ale ZMCN
Comuna
[nume]

Populaţie
[nr. pers.]

Suprafaţă
Sate
Clădiri Gospodării
componente
totală intravilan extravilan
[ha]

[ha]

[ha]

[nr.]

[nr.] [nume]

1 AITON

1,350

4,094.00

90.00

4,004.00

769

624

2 APAHIDA

8,785

10,602.00

2,217.00

8,385.00

3,715

2,875

Apahida
Bodrog
Câmpeneşti
Corpadea
Dezmir
Pata
Sânnicoara
Subcoasta

3 BACIU

8,185

8,751.13

582.72

8,168.41

2,563

2,066

Baciu
Coruşu
Mera
Popeşti
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Comuna
[nume]

Populaţie
[nr. pers.]

Suprafaţă
Sate
Clădiri Gospodării
componente
totală intravilan extravilan
[ha]

[ha]

[ha]

[nr.]

[nr.] [nume]

Rădaia
Săliştea Nouă
Suceagu
4 BONŢIDA

4,722

8,038.00

586.00

7,452.00

1,676

1,555

5 BORŞA

1,872

6,200.00

538.64

5,661.36

994

651

Borşa
Borşa-Cătun
Ciumăfaia
Giula

6 CĂIANU

2,573

5,511.00

435.00

5,076.00

1,097

975

Bărăi
Căianu
Căianu Mic
Căianu-Vamă
Vaida-Cămăraş
Văleni

7 CHINTENI

2,797

9,650.00

803.00

8,847.00

1,324

1,114

8 CIURILA

1,563

7,222.00

350.00

6,872.00

994

651

9 COJOCNA

4,399

13,863.00

743.60

13,119.40

1,955

1,567

Boj-Cătun
Boju
Cara
Cojocna
Huci
Iuriu de Câmpie
Moristi
Straja

10 FELEACU

3,870

4,841.00

947.89

3,893.11

1,888

1,480

Feleacu
Gheorgheni
Vîlcele
Sărăcliş
Casele Miceşti

11 FLOREŞTI

7,888

6,092.00

1,649.00

4,443.00

2,750

2,500

Floreşti
Luna de Sus
Tăuţi
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Coasta
Răscruci
Tauşeni

Chinteni
Deuşu
Feiurdeni
Măcicaşu
Pădureni
Săliştea Veche
Sânmartin
Satu-Lung
Vechea
Ciurila
Filea de Jos
Filea de Sus
Pădureni
Pruniş
Salicea
Sălişte
Şuţu
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Comuna
[nume]

Populaţie
[nr. pers.]

Suprafaţă
Sate
Clădiri Gospodării
componente
totală intravilan extravilan
[ha]

[ha]

[ha]

[nr.]

[nr.] [nume]

12 GÂRBĂU

2,647

7,251.00

332.70

6,918.30

994

651

13 GILĂU

7,857

11,682.00

754.00

10,928.00

3,000

2,380

Gilău
Someşu-Cald
Someşu-Rece

14 JUCU

4,120

8,513.00

843.00

7,670.00

1,551

1,451

Gadalin
Jucu de Sus
Jucu de Mijloc
Jucu Herghelie
Visea

15 PETREŞTII DE JOS

2,116

6,201.41

229.41

5,972.00

973

865

16 SÂNPAUL

2,777

9,322.00

529.44

8,792.56

1,292

1,230

Chirileu
Dileul-Nou
Sînmarghita
Sânpaul
Valea-Izvoarelor

17 SĂVĂDISLA

4,446

11,000.00

7,186.00

3,814.00

4,661

1,805

Finişel
Hăşdate
Lita
Liteni
Săvădisla
Stolna
Vălişoara
Vlaha

18 TURENI

2,600

7,400.00

417.00

6,983.00

1,200

1,200

Ceanu Mic
Comseşti
Martineşti
Miceşti
Tureni

19 VULTURENI

1,573

7,112.00

380.00

6,732.00

1,000

1,032

Băbuţiu
Bădeşti
Chidea
Făureni
Şoimeni
Vultureni

Mun. Cluj-Napoca
Total:

Corneşti
Gârbău
Nădăşelu
Turea
Viştea

Crăieşti
Deleni
Livada
Petreştii de Jos
Petreştii de Mijloc
Petreştii de Sus
Plaiuri

317,953 17,950.00
394,093 171,295.54

Municipiul Cluj-Napoca avea, la finele lui 2005, o populatie de 317.953 persoane si un
teritoriu administrativ in suprafata de 17,950 Ha. Zona Metropolitana Cluj-Napoca, in
configuratia prezentata, cuprinde o populatie totala de 394.093 locuitori, o arie de 10
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ori mai mare (171.296 ha) si inglobeaza toate caracteristicile necesare dezvoltarii
policentrice atat la nivelul zonei cat si la nivel regional.

1.2

Scurt istoric al zonei de proiect

În zona de întâlnire a văilor Someşului Mic cu Nadăşul şi la poala Masivului Feleac, la
intersecţia a trei unităţi de relief (Munţii Apuseni, Podişul Someşean şi Câmpia
Transilvaniei), a apărut şi s-a dezvoltat unul dintre cele mai mari oraşe ale României,
respectiv Cluj-Napoca, care a avut întotdeauna un rol deosebit de semnificativ în
evoluţia întregului teritoriu al Transilvaniei.

1.2.1

Perioada pre-istorică

Existenţa localităţii, care a devenit actualul oraş Cluj-Napoca, este dovedită destul de
timpuriu, în primul rând prin orizontul neolitic de la Gura Baciului (obiecte de piatră
cioplită, unelte de os, ceramică, locuinţe, urme de iluminaţie etc), considerat a fi cel
mai vechi de pe teritoriul României, alte dovezi materiale din paleolitic şi neolitic (unelte
la Căpuşu Mic, Baciu, Vista, Cluj) fiind identificate şi în spaţiul de proiect.
Epoca metalelor (bronzului, fierului) este consemnată prin metalele de aramă de la
Vâlcele. In acea perioada, economia se baza pe roadele pământului, preponderente
fiind creşterea animalelor, prelucrarea metalului si meşteşugurile casnice.

1.2.2

Antichitatea

Prezenţa daco-geţilor (Sec. I î. e. n. – I e.n.) atestată prin descoperiri numeroase (unelte,
construcţii, locuinţe, arme, necropale ()). In zona de proiect sunt prezente numeroase
asezari din aceasta perioada, notabile fiind aşezarea dacică Napoca (sec. I î.e.n.) şi
aşezările Potaissa, Patovisa (Turda), precum şi cele de la Cojocna şi Dezmir.
Continuitatea de locuire este dovedită, apoi, prin urme materiale aparţinătoare
epocilor bronzului şi fierului, care au fost identificate în vatra actuală a oraşului sau în
vecinătatea acesteia, iar epoca dacică „clasic”, corespunzătoare sec. I î. Chr., este
amintită de către Claudius Ptolemaios.
Cucerirea Daciei de către romani, care au venit în Transilvania pentru bogăţiile
esenţiale ale acestei provincii geografico-istorice, respectiv aur şi sare, a constituit un
moment semnificativ în dezvoltarea localităţii de pe Someşul Mic, care s-a suprapus
peste vechea Napoca (Napuca) dacică. Aşezarea Napoca romană, în urma evoluţiei
sale, a fost repede ridicată, între anii 117-124 d. Chr, în timpul domniei‚împăratului
Hadrianus (sub cel care s-a construit, între Anglia şi Scoţia, Hadrian´s Wall), la rangul de
municipiu, localitatea fiind şi capitala provinciei Dacia Porolissensis. La aproximativ o
jumătate de secol după aceasta, sub Marcus Aurelius, a ajuns la condiţia de colonia,
fapt care rezultă şi din denumirea oficială de Colonia Aurelia Napoca (Istoria Clujului,
1974, p. 25-26).

1.2.3

Epoca migraţiilor

Este dovedită de urmele materiale ale unor aşezări specifice autohtonilor, inclusiv
ceramică (în zona Cartierului Mănăştur, din sec V-VI). În ceea ce priveşte migratorii, se
remarcă prezenţa mormintelor de inhumaţie de la Apahida şi Someşeni.
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Cu slăbirea valului migranţilor, populaţia autohtonă daco-romană şi apoi românească
a înregistrat anumite progrese în dezvoltarea social-economică a teritoriului, inclusiv în
privinţa asimilării unor slavi răsăriteni, a căror prezenţa este pusă în evidenţă, în jurul
anului 800, prin urmele de ceramică şi diferite obiecte din argint, descoperite într-o
necropolă de la Someşeni.

1.2.4

Evul Mediu

Procesul de feudalizare din sânul obştilor săteşti este însoţit de primele formaţiuni
prestatale româneşti (Voievodatul lui Gelu, care cuprindea Podişul Someşan şi o bună
parte din Câmpia Transilvaniei), ilustrate arheologic, între altele, de fortificaţiile cetăţilor
de la Dăbâca şi Cluj-Mănăştur. Privitor la Cluj-Napoca, înainte de a fi menţionat
documentare (1183), se afirmă că era din Cetatea Cluj-Mănăştur (castrum) şi o aşezare
sătească alăturată, care s-a menţinut sub această formă până spre sfârşitul secolului
XII.
Penetrarea maghiarilor în Pannonia, menţionaţi întâia dată în nord-estul acestui
teritoriu, la anul 896, a corespuns cu apariţia altei etape in evoluţia social-istorica a
Transilvaniei şi a celorlalte provincii geografico-istorice din vestul şi nordul spaţiului
Carpatic (Banat, Crişana, Maramureş).
Oraşul Cluj-Napoca, la sfârşitul secolului XII şi în prima jumătate a celui următor se
menţine sub forma celor două nuclee, respectiv castrul (în zona Mănăştur) şi satul din
vecinştate, care la 1213 sunt menţionate sub numele de castrum Clus şi satul Clus.
Consolidarea stăpânirii regatului feudal maghiar în Transilvania a condus la colonizarea
unor areale din acest teritoriu, inclusiv a zonei oraşului Cluj-Napoca, unde alături de
unguri a fost adusă şi populaţie germană (saşii), care au contribuit la dezvoltarea
activităţilor specifice perioadei respective, inclusiv a unor centre urbane, între acestea
înscriindu-se şi oraşul de pe Someşul Mic.
Urmare a unui privilegiu acordat oraşului în anul 1405, în jurul acestuia au început să fie
ridicate ziduri noi, de tip orăşenesc, care au închis o suprafaţă de aproximativ 45 ha din
partea centrală a localităţii. Zidurile, din piatră masivă, cu contraforţi la interior, erau
prevăzute cu patru bastioane masive şi cu mai multe turnuri de apărare. Dintre
bastioane, cel al „Croitorilor” (numele provenind de la breasla celor cărora le era
încredinţată apărarea acestei părţi din cetate), situat în colţul sud-estic al cetăţii, se
păstrează până astăzi, în condiţiile în care acesta a fost supus unor acţiuni de
restaurare, între acestea înscriindu-se cele din intervalul 1627-1629 şi din deceniul al
şaptelea al secolului XX.
În întreaga perioadă de ridicare a zidului cetăţii (sec XV şi începutul celui următor),
oraşul a continuat să se dezvolte, atât în interiorul cetăţii, cât şi la protecţia zidurilor
acesteia, funcţiile îndeplinite fiind cele economice, administrative, culturale, sociale şi
militare. Oraşul dispunea, desigur, în a doua jumătate a sec al XV-lea şi în prima
jumătatea a celui următor, o serie de uliţe, atât în interiorul cetăţii, cât şi înafara
acesteia, între acestea înscriindu-se: Uliţa Românilor (Vicus Valachorum, actuala stradă
Moţilor), Uliţa Ungurilor(Vicus Hungarorum, actuala stradă Iuliu Maniu), Uliţa Turzii etc.
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1.2.5

Etapa de principat autonom

A doua jumătate a secolului al XVI-lea şi apoi secolul următor a corespuns cu înscrierea
oraşului într-o nouă etapă de evoluţie, determinată de căderea Ungariei sub stăpânire
otomană (partea centrală şi sudică a acesteia formând Paşalâcul de Buda, începând
cu anul 1541) şi transformarea Transilvaniei în Principat autonom sub suzeranitatea
turcească, situaţie în care s-a bucurat de mai multe libertăţi, având posibilităţi mai largi
de organizare sub toate aspectele, inclusiv aceea de a se „... orienta în mai mare
măsură spre celelalte ţări româneşti, de la sud şi est de Carpaţi, alcătuind, toate trei,
dese federaţii, iar la sfârşitul secolului al XVI-lea să-şi înfăptuiască unitatea politică, sub
sceptrul lui Mihai Viteazul” (Istoria Clujului, 1974, p. 136).

1.2.6

Cucerirea habsburgică

Pe fondul succeselor militare înregistrate de habsburgi împotriva otomanilor (Buda şi
Mohács), imperialii au pus stăpânire, în anul 1686, pe oraşele Cluj şi Dej, după care au
fost stabilite garnizoane militare în cetăţile de la Cluj şi Deva, iar în anul următor, prin
Diploma Leopoldină, s-a consfinţit instaurarea stăpânirii habsburgice asupra
Transilvaniei, care a devenit definitivă începând cu anul 1711, situaţie ce s-a menţinut
până la sfârşitul primului război mondial.

1.2.7

Epoca modernă

Fără a intra în detalii, subliniem câteva dintre acţiunile şi realizările acestei perioade:
reluarea activităţii colegiului universitar şi apoi ridicarea lui la rangul de academie
iezuită (1701); lucrări de întărire a zidurilor cetăţii şi a bastioanelor (1702); ridicarea
cetăţii de pe Cetăţuie pentru garnizoana imperială (1716); construirea bisericii şi a
mănăstirii iezuite (1718-1724, str. Universităţii), un însemnat obiectiv de cult pentru iezuiţii
din Transilvania, cu aceasta fiind împământenit un tip arhitectonic nou, specific baroc,
aplicat, apoi, la toate clădirile iezuite, precum şi la alte construcţii catolice, inclusiv ale
greco-catolicilor; construirea bisericilor minoriţilor (str Eroilor) şi unitarienilor (Bd. 21
Decembrie 1989); începerea demolării zidului şi a bastioanelor cetăţii (1790); punerea în
operă a întâiului edificiu de cult pentru populaţia românească a oraşului, respectiv
Biserica „Sfânta Treime din Deal”, situată pe str. Bisericii Ortodoxe (1795-1796),
construirea Bisericii Bob (1801-1803) de către comunitatea greco-catolică; pietruirea
uliţelor oraşului (acţiune încheiată în anul 1882); amenajarea drumului peste Feleac
(1823-1827) etc.
Sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor a constituit un moment
semnificativ de preg în privinţa procesului de obţinere a bunurilor materiale, respectiv
trecerea de la producţia meşteşugărească la cea manufacturieră. Ca o consecinţă a
cestui fapt, în oraş a apărut prima manufactură (de ceară în anul 1791), urmată, în
intervalul 1806-1846, de alte unităţi de această categorie: faianţă fină, vată, zahăr,
oţet, rachiu, ulei, ţigări de foi, pături, pălării, filatură de mătase, ceară, căruţe, maşiniunelte şi moară de hârtie, ultima fiind situată la Cluj-Mănăştur (Istoria Clujului, 1974, p.
209). Trebuie menţionat, însă, că aceste unităţi nu au avut o funcţionare continuă şi nici
nu au reuşit să depăşească producţia de bunuri obţinute în activităţile meşteşugăreşti.
Evenimentele au avut loc în jurul anului 1850 (Revoluţia de la 1848-1849, pierderea de
către Austria a războiului cu Prusia, la care ar mai putea fi adăugate şi alte cauze) au
condus la abandonarea ideii de independenţă a Ungariei, care a şi intuit, probabil, că
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va fi foarte dificil să se înscrie, singură, într-o asemenea condiţie, mai cu seamă dacă se
va avea în vedere că teritorii întinse din Imperiul Habsburgic, revendicate de către
maghiari, erau locuite absolut majoritar de către români, sârbi, slovaci şi alte
naţionalităţi. Urmare a acestui fapt, Austria a acceptat, în anul 1867, compromisul
privitor la constituirea unui imperiu hibrid, respectiv Imperiul Austro-Ungar, care s-a
dovedit repede, după numai 51 de ani, în anul 1918, total neviabil, prin destrămarea
acestuia constituindu-se mai multe state naţionale.

1.2.8

Cluj-Napoca după Primul Război Mondial

În ceea ce priveşte România, situaţia de după încheierea primului război mondial a
creat condiţiile de normalitate pentru realizarea Marii Uniri, în acest fel provinciile
geografico-istorice româneşti ale imperiului apus, respectiv Transilvania, Banatul,
Crişana, Maramureşul şi Bucovina, s-au unit cu ţara.
A doua jumătate a secolului XIX s-a caracterizat prin trecerea treptată de la
manufactură la industria de fabrică, acţiunea fiind favorizată de folosirea pe scară tot
mai largă a motorului cu abur. În acest context general s-a înscris şi oraşul de pe
Someşul Mic, unde funcţionau o serie de fabrici: tutun (1851), două mori sistematice
(1854 şi 1878), bere, alcool (şapte unităţi, din care cinci erau acţionate cu forţa
aburului), cărămidă şi ţiglă (1883) etc.
Necesităţile de transport urban pentru mărfuri şi călători erau cele tradiţionale (carul,
căruţa, birja), în anul 1893 fiind introdus, între gară şi centru, tramvaiul cu tracţiune
mecanică (locomotivă), iar în privinţa iluminării stradale s-a folosit petrolul, începând cu
anul 1871, înlocuirea acestui sistem cu cel modern (electric) având loc în anul 1906,
noua condiţie fiind posibilă ca urmare a construirii unei mici termocentrale şi a legării
oraşului cu hidrocentrala de la Someşul Rece, realizată în primul deceniu al secolului
XX.
Perioada de după primul război mondial s-a caracterizat prin amplificarea industriei
existente (repararea materialului rulant de tracţiune, turnătorie de metal şi fabricarea
diferitelor maşini, pielărie şi încălţăminte, ceramică brută, bere, mobilă, morărit
sistematic, tutun), precum şi prin apariţia unor unităţi din domeniul industriei alimentare
(lactate, pâine, produse din carne) şi a industriei uşoare (ţesătorie de bumbac şi
mătase, tricotaje), la acestea adăugându-se şi unităţile pentru producţia de chibrituri şi
articole din porţelan („Iris”). Corespunzător cu dezvoltarea diferitelor activităţi, au sporit
şi necesităţile de energie electrică ale oraşului, rezolvate prin construirea
termocentralei de la Aghireşu-Fabrici, de 8,4 MW (1930-1931), aparţinând Societăţii
Anonime „Şorecani”, care folosea cărbunele brun de la Ticu şi Tămaşa.
În privinţa învăţământului superior, trebuie pusă în evidenţă înfiinţarea primei universităţi
româneşti în oraşul de pe Someşul Mic, care şi-a deschis oficial cursurile la 3 noiembrie
1919, cu 2034 studenţi în semestrul I, în al doilea ajungând la 2152 studenţi. Universitatea
a fost organizată, încă de la început, în patru facultăţi: Litere şi Filozofie, Ştiinţe, Drept,
Medicină şi Farmacie, fiecare cu mai multe secţii. Facultatea de Ştiinţe avea cinci
secţii: Matematică, Fizică, Chimie, Ştiinţele Naturale şi Geografie, în cadrul acestora
funcţionând unităţi de cercetare: Institutul de Chimie, Institutul de Geografie, Institutul
de Speologie, Grădina Botanică, Muzeul Biologic şi Observatorul Astronomic.
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Activitatea geografică a perioadei interbelice, urmare a prezenţei unor personalităţi
de seamă la catedră şi în cercetare (George Vâlsan, Sabin Opreanu, T. Morariu etc), sa caracterizat prin obţinerea unor rezultate notabile sub toate aspectele (GR. P. Pop,
1999, p. 1162-1187).

1.2.9

Perioada de după Al Doilea Război Mondial

În a doua jumătate a secolului XX, ca o consecinţă a transformărilor intervenite în urma
celui de al doilea război mondial, oraşul Cluj-Napoca a înregistrat modificări profunde
în toate domeniile de activitate. Trebuie pusă în evidenţă, mai întâi creşterea
semnificativă a numărului de locuitori, acest interval corespunzând cu următoarele
două praguri geodemografice, respectiv trecerea la peste 200.000 locuitori, care a
aparţinut anului 1970 (197.902 în 1969 şi 202.715 în 1970) şi apoi la peste 300.000 locuitori,
în anul 1985 (299.786 locuitori în 1984 şi 309.843 locuitori în 1985), în 1999 înregistrând
331.476 de locuitori.
Desigur, sporirea numărului de locuitori a fost determinată de amplificarea în mod
considerabil a activităţii industriale, aceasta având loc prin dezvoltarea unităţilor
existente şi mai cu seamă a apariţiei altor noi, fapt care a condiţionat înscrierea
oraşului Cluj-Napoca în categoria centrelor urbane cu funcţie industrială complexă şi
de servicii (în anul 1992 industria ocupa 57% din populaţia activă, iar serviciile 41%, în
prezent cu tendinţe de apropiere a celor două sectoare principale de activitate).
Industria s-a dezvoltat, în mod firesc de altfel, în partea inferioară a culoarului Nadăşului
şi de-a lungul Someşului Mic, respectiv în vecinătatea căii ferate, formând, în ansamblu,
o axă industrială pe direcţia vest-est, începând de la Baciu şi până la Someşeni.
În raport de poziţie şi specializare, pe această axă se pun în evidenţă unele areale de
concentrare industrială (definite adesea şi ca platforme industriale): arealul vestic,
arealul central şi arealul estic.
Faţă de arealele menţionate, pe teritoriul oraşului Cluj-Napoca sunt prezente şi unităţi
industriale cu profil destul de divers: bere şi textile (în vecinătatea Parcului „Iuliu
Haţieganu”), produse electronice (Cartierul Zorilor), produse zaharoase etc.
Întotdeauna, oraşul Cluj-Napoca a fost un important nod de comunicaţie, situat pe
principalul drum roman al Transilvaniei (Ulpia Traiana Sarmizegetusa-Apulum-PotaissaNapoca-Porolissum), cat intra în oraş prin partea estică a Masivului Feleac (Rediu-AitonDezmir).
Oraşul Cluj-Napoca, întâiul centru urban al Transilvaniei, se caracterizează prin
semnificative funcţii de învăţământ, culturală, cercetare ştiinţifică, sanitară, turism etc,
sub acest aspect având o zonă de influenţă dintre cele mai extinse, în numeroase
situaţii cuprinzând întregul teritoriu al României.
Funcţia rezidenţială, în raport direct cu amplificarea celei industriale şi a serviciilor
menţionate, a condus la dezvoltarea continuă a vetrei aşezării de pe malul Someşului
Mic. Mult timp, funcţia rezidenţială a fost îndeplinită de către construcţiile din zona
centrală actuală, treptat adăugându-se, însă, noi spaţii construite. S-a subliniat,
anterior, cuprinderea în vatra oraşului Cluj-Napoca a localităţii Mănăştur (1895), în
perioada interbelică având loc o anumită dezvoltare a cartierelor: Andrei Mureşanu,
Grigorescu, Gruia, Dâmbu Rotund, Chinteni, iar repede după al doilea război mondial

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA
Analiza situaţiei existente
Volumul I - Partea scrisă

12/66

a fost inclusă în spaţiul acesteia şi localitatea Someşeni. Cele două localităţi înglobate
oraşului, în prezent cartiere ale acestuia, au fost supuse unor transformări dintre cele
mai semnificative.
Etapa cea mai alertă în amplificarea vetrei oraşului s-a înregistrat în intervalul 1960-1990,
când au fost ridicate marile cartiere rezidenţiale, mai la început Gheorgheni şi
Grigorescu, apoi Mănăştur şi Zorilor, iar mai spre urmă Mărăşti, construcţiile din această
categorie încheindu-se odată cu anul 1990, urmărindu-se ca oraşul de la poala
Feleacului să ajungă, într-un timp, la aproximativ 500.000 de locuitori.
Privitor la dezvoltarea industrială şi rezidenţială a oraşului de pe Someşul Mic, în măsură
şi a altor centre urbane de pe teritoriul României, este necesar să fie avută în vedere,
întotdeauna, problema potenţialului geografic în evoluţia fiecăreia dintre localităţi.
În legătură cu aceasta, trebuie evidenţiat, mai întâi, un fapt de generalizare în privinţa
evoluţiei urbanului şu ruralului de pe teritoriul României, în întreaga perioadă a celei de
a două jumătăţi a secolului XX, respectiv creşterea cu orice preţ a gradului de
urbanizare, fără a se ţine seama de consecinţele ulterioare ce vor fi înregistrate în cele
două medii de viaţă ale populaţiei ţării.
Urmare a acestui demers, urbanizarea a început repede după anul 1950, în primul rând
prin sporirea numărului de locuitori din centrele urbane mai mari, la acestea
adăugându-se şi o serie de alte oraşe ce au intrat într-un accentuat proces de
industrializare, mai cu seama cele situate în zone de exploatare a diferitelor resurse ale
subsolului şi de dezvoltare a industriei grele. Începând aproximativ cu anul 1965,
acţiunea de urbanizare s-a accentuat şi mai mult, urmare a dezvoltării industriei
româneşti în sistem extensiv şi a unui proces de degradare treptată a relaţiilor din
agricultură, ci consecinţe deosebite în privinţa înregistrării unui exod rural foarte activ,
mai cu seamă în intervalul 1965-1985.
Având în vedere procesul de urbanizare al teritoriului României, fenomen normal în
oricare societate care doreşte să se înscrie într-un proces de evoluţie social-economică
de normalitate, se constată că nu s-a urmat calea cea mai firească, respectiv
realizarea unui echilibru între creşterea populaţiei în oraşele existente şi dezvoltarea de
activităţi neagricole în localităţile rurale, care să permită apropierea acestora de
nivelul de viaţă urbană şi apoi înscrierea lor în categoria oraşelor. Concluzionat astfel,
se poate spune că s-a mers în direcţia „urbanizării urbanului” şi a „ruralizării ruralului”.
Prin această modalitate de acţiune s-s ajuns, în cele mai numeroase situaţii, la
depăşirea potenţialului de dezvoltare urbană, în primul rând în ceea ce priveşte
potenţialul orografic, hidrografic şi climatic, apoi cel al serviciilor pentru populaţie
(rezidenţial, de transport, cultură, sanitar etc).
Urmărirea acestei probleme la nivelul oraşului Cluj-Napoca permite concluzia că în
spaţiul acestuia s-a ajuns, între altele, la depăşirea evidentă potenţialului orografic, iar
în legătură cu acesta a posibilităţilor de organizare a căilor de comunicaţie urbană,
mai cu seamă dacă se are în vedere modalitatea de amplasare a unora dintre
cartierele oraşului. În această privinţă, exemplul cel mai clar este Cartierul Mănăştur, cu
peste 100 000 de locuitori, un adevărat „oraş în oraş”, care a fost construit în vatra fostei
localităţi cu acelaşi nume, funcţia acestuia fiind aproape în întregime rezidenţială, fapt
pentru care populaţia este nevoită să se deplaseze pentru activităţi şi pentru
rezolvarea trebuinţelor din sfera serviciilor spre celelalte zone ale oraşului (Gr. Pop,
1996).
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În aval de oraşul Cluj-Napoca, culoarul Someşului Mic îndeplineşte, în bună măsură, o
funcţie agricolă, materializată prin practicarea culturilor agricole tradiţionale, la care se
adaugă, pe areale mai restrânse, cultura legumelor (Apahida, Răscruci, Gherla etc),
iar în privinţa prezenţei sectorului zootehnic se remarcă unele unităţi de creşterea
porcinelor (Bonţida). Ca şi în alte locuri din unele zone de culoare ale Depresiunii
Transilvaniei, la Livada a fost amenajată o suprafaţă pentru cultura hameiului (înainte
de 1990), în prezent fiind în curs de desfiinţare.
Desigur, la funcţia agricolă a sectorului menţionat, trebuie adăugată prezenţa oraşului
Gherla, care s-a înscris, mai cu seamă în ultimele decenii ale secolului XX, într-un anumit
proces de industrializare, cu consecinţele corespunzătoare în creşterea numărului de
locuitori (7962 în anul 1930 şi 24232 în 1999). Este situat pe dreapta Someşului Mic, pe
conul de depunere al Văii Fizeşului, fapt care a şi determinat evoluţia sa în vremurile
mai îndepărtate, din Câmpia Transilvaniei primind cantităţi apreciabile de resurse
agricole. Localitatea este cunoscută încă din perioada romană, în vatra oraşului fiind
identificate urmele castrului cu largă dezvoltare.
Se constată, însă, că evoluţia sa în timp lentă, un fapt mai aparte constituindu-l
colonizarea de către habsburgi, în secolul XVIII, a unei comunităţi de armeni, care a
contribuit la dezvoltarea meşteşugurilor şi a comerţului în acest loc, în primul rând a
confecţionării covoarelor şi chiar a prelucrării pieilor, materiile prime pentru realizarea
unor asemenea produse fiind procurate din cele două unităţi din vecinătate, respectiv
Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei, unde creşterea animalelor era bine
dezvoltată.
Până în jurul anului 1960, în localitate au existat unităţi productive mai puţin
semnificative (spirt, covoare, cărămidă), după care s-a construit un important complex
de prelucrare a lemnului (furnir, placaj, mobilă, chibrituri) şi ulterior o fabrică de sticlă
pentru articole de menaj. Unitatea de prelucrarea lemnului a fost realizată aproximativ
în aceeaşi perioadă şi ci acelaşi profil ca şi cea de la Blaj.
Pentru Gherla o anumită semnificaţie o au apele sulfuroasele, bicarbonatate, slab
sărate şi hipotonice, acre au contribuit la apariţia staţiunii balneare de interes local de
la Băiţa, la aceasta adăugându-se, în ceea ce priveşte potenţialul turistic,
impunătoarea biserică armeano-catolică, precum şi Mănăstirea Nicula, situată nu
departe de oraşul din vecinătatea confluenţei Fizeşului cu Someşul Mic.
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1.3

Caracteristici geografice

1.3.1

Aşezare

Clujul se încadrează între oraşele din centura Munţilor Apuseni. Dezvoltarea lui a fost
favorizată de localizarea sa la contactul cu trei unităţi geografice, fiecare cu resurse şi
economie specifică şi, deci, cu posibilitatea şi cu necesitatea de schimb a produselor:
Figura 1-1 Cadrul natural al Zonei Metropolitane Cluj-Napoca

Munţii Apuseni, cu o economie bazată pe minerit, valorificarea lemnului şi creşterea
animalelor; Podişul Someşan caracterizat prin pomicultură şi zootehnie; Câmpia
Transilvaniei, regiune cerealieră, cu importante zăcăminte de sare şi de gaz metan.
Dezvoltarea oraşului a fost favorizată şi de poziţia sa la încrucişarea celor mai
importante căi de comunicaţie ale Transilvaniei (şoseaua Turda- Alba-Iulia – Sibiu şi de
aici mai departe în Ţara Românească, înspre sud-est; Zalău – Oradea cu legături în
Câmpia Tisei spre nord-vest şi Dej, Bistriţa cu legături spre Moldova, către nord-est), în
lungul cărora, încă din timpul stăpânirii romane, au luat fiinţă castre foarte importante:
Apulum (Alba Iulia), Potaissa (Turda), Napoca (Cluj), Porolissum (Moigrad). În această
privinţă, deşi Munţii Apuseni prezintă un aspect insular şi sunt reduşi ca masivitate, cu
plaiuri întinse, prematur îmbătrânite, defileul Huedin – Ciucea, pe care-l foloseşte
şoseaua, este, cu excepţia văii Mureşului, singura cale de largă circulaţie între Câmpia
Transilvaniei şi Câmpia Tisei.
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Un alt factor însemnat care a contribuit la dezvoltarea acestui centru urban, îl
constituie poziţia sa pe unul dintre cele mai importante râuri transilvănene (Someşul
Mic), care i-a oferit, din timpuri foarte vechi, condiţii de apărare, de circulaţie în sens
longitudinal, de aprovizionare cu apă şi de folosire a energiei acesteia în diversele sale
întreprinderi.
Trebuie amintită, de asemenea, şi situarea sa într-o zonă depresionară, favorizată atât
din punct de vedere al climatului, cât şi al posibilităţii de apărare. Nu este lipsită de
importanţă poziţia centrală în Transilvania, spre care gravitează majoritatea regiunilor
periferice, fapt care i-a imprimat funcţiile politico- administrative şi culturale.

1.3.2

Relieful şi alţi factori legaţi de potenţialul turistic

Relieful pe o arie de o ora (distanta de transport) in jurul municipiului Cluj-Napoca este
predominant deluros. Campiile propriu-zise lipsesc, dar, prin compensare sunt prezente
vaile lung terasate si luncile raurilor Somes si Aries. Inaltimile cele mai reprezentative sunt
masivul Vladeasa - 1.842 m si Muntele Mare - 1.826 m. Altitudinea minima (227 m) se
inregistreazã la iesirea Somesului din judetul Cluj.
Zona deluroasa este reprezentata, la est de Raul Somesul Mic, de coline joase facand
parte din unitatea geografica Campia Transilvaniei iar la vest de raul Somesul Mic, de
dealuri cu inaltime medie apartinand Podisului Somesan. Vaile Somesului si Ariesului au
aspectul unor adevarate culoare, cu lunci largi, deosebit de prielnice culturilor
intensive. Lor li se alatura terasele, bine evidentiate la Jucu, Gherla, Dej, Campia Turzii si
Luna.
Reteaua hidrografica este reprezentata de rauri, lacuri si ape subterane. Raurile
principale sunt: Somesul Mic, Ariesul si Crisul Repede. Lacurile naturale sunt putine si de
importanta secundara ca utilitate economica, dar interesante ca geneza si valoare
stiintifica, doua dintre ele fiind declarate rezervatii naturale: Lacul Stiucii si Lacul Legii.
Lacurile antropo-saline (nascute prin inundarea cu apa a unor vechi ocne parasite) se
caracterizeaza prin adancimi mari si prin calitati terapeutice ale apelor cu salinitate
foarte ridicatã. Printre cele mai importante se numara complexele lacustre de la Turda,
Cojocna, Sic si Ocna Dejului. Categoria cea mai reprezentativa ca dimensiune si
importanta o constituie lacurile de acumulare ale amenajarilor hidroenergetice in
spatiul montan: Gilau, Somesul Cald, Tarnita, Fantanele si Dragan.

1.3.3

Clima

Prin pozitia sa, judetul are o clima continentala moderata, caracteristica regiunilor
vestice si nord-vestice ale tarii. Ca urmare, in timpul iernii predomina invaziile de natura
maritima - polara sau maritima - arctica dinspre nord-vest, iar vara - aerul cald dinspre
nord-est.
În sectorul muntos (masivele Vlădeasa şi Muntele Mare), mediile anuale ale
temperaturii aerului sunt de 2° C, iar în restul teritoriului de 6° C. Amplitudinile termice
anuale au valori cuprinse între 17 - 19 ° C în zona montană şi cresc la 23-25 ° C în
regiunile deluroase, de podiş şi cîmpie.
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Precipitaţiile se repartizează inegal, cu cantităţi minime în zona Turda - Cîmpia Turzii
(cca 550 mm) şi maxime în masivul Vlădeasa (cca 1400 mm). În medie, valorile anuale
ale precipitaţiilor ajung la 600 - 650 mm în Cîmpia Transilvaniei, 650 - 700 mm în podişul
Someşan şi peste 900 - 1000 mm în zonele muntoase.

1.3.4

Seismicitate

Municipiul Cluj-Napoca este situat intr-o zona cu gradul 7 seismic, ceea ce inseamna
ca nivelul costurilor de constructie este mai scazut decat in capitala, care are gradul 8.
Aceasta se reflecta atat asupra nivelului de risc, cat si asupra costurilor (mai reduse) de
constructie.

1.3.5

Riscuri naturale

Zonele expuse la riscuri naturale cu periculozitatea cea mai mare sunt situate pe
dealurile de nord ale Clujului si de-a lungul raului Somesul Mic. S-au identificat 4 zone cu
potential de producere a alunecarilor de teren si 7 zone unde e posibil sa se produca
indundatii.
Mitigarea acestor riscuri este prevazuta in Sectiunea III – PAT si se refera la plantarea de
paduri in zonele de dealuri si la lucrari de regularizare si de indiguire raului Somes.

1.4

Caracteristici demografice

1.4.1

Evoluţia demografică a zonei metropolitane Cluj-Napoca

Acelasi fenomen de contractie demografica intalnit pe plan national in perioada 1990
– 2006 se regaseste si in regiunea de nord-vest. Aceasta este evidentiat in Figura 1-2 de
mai jos, unde scăderea in ultimii 16 ani a numărului de rezidenţi este evidentata pentru
intreaga regiune Nord-Vest, pe judete. Ca urmare a aderarii la UE, este de asteptat pe
termen scurt si mediu ca acest fenomen sa ia amploare.
Figura 1-2 Evoluţia demografică 1990 - 2002

In ce priveste raportul intre urban si rural, judeţul Cluj se evidentiaza in regiunea nordvest ca avand populaţia cea mai urbanizata (66%), urmat de Maramures; Bihorul este
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în situaţie de echilibru urban-rural privind populaţia, iar judeţele Bistriţa-Năsăud, SatuMare şi Sălaj au populaţie preponderent în mediul rural.
Comparat cu structura pe grupe de varsta a localitatilor rurale din Zona Metropolitana
(a se vedea Figura 1-3), populatia Municipiului Cluj-Napoca are un procent relativ
similar in ce priveste grupele de varsta tinere, de pana la 14 ani. Adolescentii si tinerii
(15-24) se regasesc in proportie mult mai mica in spatiul rural, la fel ca si grupele de
varsta cele mai active (25-54 ani). Grupa de varsta de la 55 la 59 de ani este
reprezentata in proportii relativ egale in ambele medii, iar de la 60 in sus, populatia de
varsta a treia este relativ mai numeroasa in mediul rural. Aceasta reflecta realitatile
economice, in special nivelurile de venit.
Figura 1-3 Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă, urban vs. rural în ZMCN, 2005

Distributia Populatiei pe Grupe de Varsta
Municipiul Cluj-Napoca & Localitatile Peri-Urbane
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Aceeasi comparatie facuta (in Figura 1-4) cu demografia pe grupe de varsta la nivel
national da un rezultat asemanator. Aceasta reflecta faptul ca fenomenul prin care
populatia rurala cuprinde relativ putini adolescenti si tineri, un numar mai mic de
persoane de varsta activa, si relativ mai multi oameni in varsta, este un fenomen
national.
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Figura 1-4 Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă ZMCN vs. naţional, 2005

Distributia Populatiei pe Grupe de Varsta
Zona Metropolitana Cluj-Napoca vs. Romania
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Populatia activa pe grupe de varsta indica un grad total de ocupare relativ ridicat
(57%), mai mare (80%) pentru grupele de varsta intre 35 si 49 de ani, mai scazut pentru
tineri si pentru grupele intre 50 si 64 de ani. Somajul, desi mult scazut in ultimii doi ani,
este prezent mai ales in cazul grupelor de varsta mai tinere.
Figura 1-5 Populaţia activă la nivel naţional

Populatia Activa la Nivel National 2005
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Această tendinţă este similară cu cea de la nivel european unde se constată creşteri
ale populaţiei în vârsta, cu efecte importante asupra pieţei forţei de muncă şi asupra
comportamentului de consum.
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Figura 1-6 Populaţia activă din Zona Metropolitană Cluj-Napoca 2005

100%

Populatia Activa din Zona Metropolitana Cluj-Napoca
2005

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Pers. Inactive

Someri

Pers. Ocupate

> 65

55-64 ani

45-54 ani

35 - 44

25 - 34

15 - 24

0%

Grupa de varsta

Tabelul 1-2 de mai jos prezinta rata natalitatii in Romania si pe regiuni. Reflectand un
fenomen european, se observa o corelatie inversa intre nivelul de dezvoltare al unei
regiuni si rata natalitatii.
Tabelul 1-2 Rata natalităţii 2003

Zona

Rata generală a natalităţii
[nr. nou născuţi/1000 loc.]

România

37.8

Bucureşti-Ilfov

28.8

Nord-Est

46.0

Sud-Est

37.5

Sud

37.8

Sud-Vest

36.5

Vest

33.9

Centru

38.3

Nord-Vest

38.5

Bihor

40,3

Bistriţa-Năsăud

44,4

Cluj

31,6

Maramureş

39,0

Satu Mare

39,9

Sălaj

42,4

In ce priveste nivelurile de educatie / instruire prezentate in Figura 1-7 de mai jos, se
observa in mod evident o diferenta intre spatiul urban si cel peri-urban al zonei de
proiect.
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Figura 1-7 Nivelul de instruire al populaţiei din zona de proiect

Nivelul de Instruire al Populatiei din
Zona Metropolitana Cluj-Napoca in 2005
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In spatiul urban, procentul de persoane cu studii superioare este de cca. 12%, pe cand
in spatiul peri-urban acesta este mult mai scazut. Se remarca de asemenea valorile
relativ ridicate (comparat cu mediile pe plan national) de persoane avand o educatie
vocationala (scoala profesionala), ceea ce reflecta un numar relativ ridicat de
muncitori calificati. Celelalte categorii sunt comparabile cu valorile la nivel national
pentru mediile urban si respectiv rural.
Tabelul 1-3 Evoluţia demografică a spaţiului peri-urban Cluj-Napoca (procentual)

Evolutia demografica a populatiei din spatiul peri-urban este prezentata in Tabelul 1-3 şi
Tabelul 1-4; se observa ratele mari de crestere din perioada industrializarii (si a construirii
marilor cartiere de blocuri) din anii ‘60 - ‘70.
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Tabelul 1-4 Evoluţia demografică a spaţiului peri-urban Cluj-Napoca (numeric)

Structura socio-profesională instrumentată temporo-spaţial pune în lumină la nivelul
comunelor următoarele situaţii:








populaţia activă ocupată în sectorul primar deţine 57,83%, iar la nivelul satelor
48,54%;
populaţia activă ocupată în sectorul terţiar (industrie) la nivelul comunelor
este de 23,06%, iar la nivelul satelor de 27,15%. În satele din spaţiul de
contiguitate cu municipiul Cluj-Napoca relevă valori ridicate (ex. Baciu 65,8%);
populaţia activă din sectorul terţiar deţine la nivelul comunelor 19,12%, iar la
nivelul satelor 24,3%. Faţă de aceste valori specifice anului 1966, pentru anul
1992 observăm valori diferite;
în sectorul primar se diminuează drastic, ex. în Baciu coboară doar la 3,97%;
în sectorul secundar, se dublează (ex. în Baciu creşte la 60,97%);

Ca urmare, populaţia, sub raport ocupaţional în zona suburbană, se încadrează în
categoria industrial-servicii, cu o diminuare substantiala a agricolului.
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2

ECONOMIA ZONEI DE PROIECT

2.1

Evoluţia în timp

2.1.1

Economia în spaţiul urban Cluj-Napoca

După cum rezultă din cele prezentate la istoria edificării în timp a realităţilor sociale,
urbane şi teritoriale, economia Municipiului Cluj s-a perfectat de-a lungul desfăşurării
vieţii umane din paleolitic până în contemporaneitate. Au existat perioade de
stagnare, de stabilitate sau chiar de regres. De la economia primitivă, la economia
feudală, capitalistă, la distrugerea cauzata de perioada dictaturii comuniste şi ulterior
la o tranzitie inceata, greoaie si dificila inapoi la o economie de piata liberă, s-au
înfăptuit schimbări masiva in structura si functionarea economiei.
Ramurile economice ca industria, agricultura, comerţul ş.a. au cunoscut un drum
paralel. În timp municipiul Cluj-Napoca a acumulat un număr însemnat de unităţi
economice din domeniul: construcţiilor de maşini, electronicii şi electrotehnicii,
confecţiilor textile, tricotajelor, pielăriei şi încălţămintei, materialelor de construcţie şi
industriei alimentare.
Concomitent s-au dezvoltat transporturile şi agricultura. De asemenea serviciile au luat
o amploare remarcabilă.
Resursele de materii prime din unităţile geografice învecinate (cărbune, lemn, sare, gaz
metan, roci diverse), au constituit suportul dezvoltării industiei, iar terenurile de diverse
tipuri suportul agriculturii.
Secolele XIX şi XX marchează trecerea de la munca din ateliere şi fabrici mici la
producţia în fabrici mari.
În anii interbelici (1917 - 1925) se înregistrează un ritm rapid de dezvoltare. Majoritatea
firmelor aparţineau industriei metalurgice (21), industriei prelucrării lemnului (14) şi
industriei chimice (13).
În privinţa comerţului menţionăm 2.800 firme şi 89 cooperative la nivelul anului 1938.
După al doilea război mondial predomină dezvoltarea economiei extensive.
Programele megalomane duc la apariţia unităţilor gigant şi a platformelor industriale.
Producţie supradimensionată, produse de slabă calitate.
După 1990 are loc procesul de restructurare economică, prin trecerea de la economia
de stat la cea privată.

2.1.2

Dezvoltare rurală

Zona periurbană prezintă un sablon complex de dezvoltare economica. Condiţiile
pedo-climatice specifice au favorizat dezvoltarea agriculturii, în cadrul acesteia un rol
important revenind zootehniei. Pe terenurile în pantă, pe parcursul anilor, au fost create
numeroase livezi cu pomi fructiferi valoroşi, îndeosebi în partea centrală, de nord şi
nord-est a judeţului, pe dealurile din zona municipiului Cluj, Baciu, Apahida, etc.
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Totuşi caracterul mixt al activităţilor domină – agricultură, respectiv industrie şi, apoi,
servicii. Tendinţa este diferenţiată în teritoriu:






2.1.3

În arealul sud-estic al Someşului Mic (aval Cluj) tendinţa către industrie şi
agricultură specializată (legumicultură).
În arealul vestic (amont de Cluj) către servicii (în special comerţ şi turism).
În arealul nord-estic spre agricultură (Chinteni, Vultureni).
În arealul nord-vestic (Baciu, Aghireş) către industrie specializată şi agricultură.
În arealul sudic:
o (Tureni, Cojocna) spre balneoturism şi turism
o (Săvădisla) meşteşuguri şi agricultură.

Structura economiei locale

La nivel regional, economia judetului Cluj, desi relativ dinamică pentru fenomenul
economic post-tranziţie, nu este in mod radicat diferită, ca structură, de media pe plan
naţional.
Tabelul 2-1 Structura economiei locale (procentual, cf. cifra de afaceri) vs. cea naţională

Sectorul (2004)

România

Industrie extractiva
Industrie prelucratoare

Jud. Cluj Diferenţe

[%]

[%]

[%]

1.84

1.23

-0.61556

30.98

35.53

4.55892

Energie electrica si termica, gaze si apa

7.71

4.93

-2.78012

Constructii

6.10

5.39

-0.71191

39.41

40.06

0.65121

Hoteluri si restaurante

0.98

1.25

0.27379

Transport, depozitare si comunicatii

7.76

7.98

0.22098

Tranzactii imobiliare, inchirieri si
activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

4.11

2.87

-1.23596

Invatamant

0.03

0.02

-0.01168

Sanatate si asistenta sociala

0.13

0.11

-0.02164

Alte activitati de servicii colective, sociale si personale

0.94

0.62

-0.32803

100,00

100,00

Comert cu ridicata si cu amanuntul,
repararea si intretinerea autovehiculelor si motocicletelor
si a bunurilor personale si casnice

Total:

Dupa cum se poate vedea in Tabelul 2-1 de mai sus, sectoarele în care regiunea
contribuie peste medie la formarea cifrei de afaceri nationale sunt: industria
prelucratoare, servicii, turism. Daca in ce priveste contributia peste medie a serviciilor
aceasta se poate explica prin ponderea peste medie in cadrul structurii economice
regionale, in ce priveste industria prelucratoare (ca parte din ramura industriei, cea mai
slab reprezentata in cadrul PIB national) si turismul acestea pot fi explicate printr-o
competitivitate mai mare a cestor sectoare. In conditiile unui potential existent
apreciabil de dezvoltare al acestor sectoare, se poate aprecia ca acestea pot sa
devina sectoare emergente.
Aceste proportionalitati se schimba in mod radical la nivelul Municipiuli Cluj-Napoca si
a spatiului sau peri-urban. Astfe, dupa cum se vede in Figura 2-1,
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Figura 2-1 Structura sectorială a economiei zonei de proiect in 2005
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comparat cu structura econoiei la nivel judetean si national, economia Zonei
Metropolitane Cluj-Napoca prezinta urmatoarele caracteristici:
•

•
•
•
•

Activitatile de comert si similar reprezinta impreuna aproape jumatate din PIB-ul
zonei - 48.3%, cu cca. 8% mai mult decat media pe plan national si regional.
Aceasta reflecta volumul ridicat al tranzactiilor comerciale, care a crescut
substantial in ultimii 3 ani.
Industria prelucratoare reprezinta mai putin de 20% din totalul activitatii
economice locale, fata de cca 30% pe plan national.
Constructiile reprezinta 11.25% din PIB-ul local, aproape dublu fata de nivelul
national si regional. Aceasta reflecta pozitiv asupra dinamismului economiei
locale, indicand un nivel ridicat de investitii si de venituri.
Turismul, care ar merita propria lui diviziune CAEN dar in prezent se regaseste
numai ca „activitati anexe de transport, turism” in CAEN 63, a reprezentat 2.03%
din PIB’ul local in 2005.
Se remarca printr-o dinamica pozitiva a cifrei de afaceri urmatoarele sectoare:
„Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor” (CAEN 74) cu 4%,
„industria de masini si aparate electrice” (CAEN 31) cu 1,03%, „informatica si
activitati conexe” (CAEN 72) cu 2.19%, „industria de masini si echipamente”
(CAEN 29) cu 1.49%, „fabricarea produselor chimice” (CAEN 24) cu 2.80%.

Per ansamblu, economia zonei de proiect reflecta un stadiu relativ avansat in procesul
de evolutie de la economia industriala la o economie de servicii, cu o componenta
manufacturiera mica si de inalta specializare, si cu accent pe activitati comerciale.
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O economie dinamica este definita de numarul de IMM-uri pe care il produce; dupa
cum se observă în Figura 2-2 Număr de firme pe sectoare economice, numarul de firme
variaza substantial pe sectoare. Un numar mare sunt in sectorul „Comert, Reparatii si
Intretinere” (estimat la aproape jumatate din firmele inregistrate in zona de proiect).
Industria prelucratoare si tranzactiile imobiliare sunt urmatoarele sectoare care
depasesc ca pondere pragul de 10%. Sectoarele: industrie extractiva, energie
electrica, termica si gaze, invatamant, se regasesc ca procent sub 1% din totalul
intreprinderilor, intrucat aceste sectoare constau – prin natura lor – dintr-un numar redus
de firme iar cota de penetrare a acestor piete necesita investitii masive.
Figura 2-2 Număr de firme pe sectoare economice

La 31 Decembrie 2005, la Oficiul Registrului Comerţului Cluj erau înmatriculate în
municipiu cca. 24.500 firme. In Municipiul Cluj-Napoca sunt situati producatori
importanti cu o substantiala podere în economia naţională la producţia de: mobilă,
tricotaje, confecţii textile, produse lactate, bere, în domeniul transporturilor şi
telecomunicaţiilor.
Principalele ramuri industriale – si jucatorii dominanti in acestea - sunt:














Industria metalurgică a feroaselor şi neferoaselor;
Industria constructoare de maşini, utilaje şi echipamente (ex. Unirea, Tehnofrig);
Industria electrotehnică şi electronică (ex. Electrosigma, Sistec);
Industria energetică (ex. Hidroenergetica);
Industria de construcţii-montaj (ex. Trustul de construcţii industriale);
Industria extractivă ( Cominex-nisip, caolin);
Industria materialelor de construcţie (ex. Sanex);
Industria de medicamente, cosmetice, şi alte produse chimice (ex. Terapia, Farmec);
Industria de porţelan şi sticlă (Iris, Ceroc);
Industria de prelucrare a lemnului (ex. Libertatea);
Industria de celuloză şi hârtie (ex. Mucart);
Industria de tricotaje şi confecţii (Someşul, Flacăra);
Industria alimentară (ex. Napolact).
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La aceastea se adauga un sector de retail viguros, care include retele de discounters
(METRO), un mall in constructie care va dispune de peste 115.000 m2 si 200 de
magazine, etc.
Investitiile straine directe in zona de proiect sunt de asemenea substantiale; printre cele
mai reprezentative se numără companiile evidenţiate în Tabelul 2-2 de mai jos:
Tabelul 2-2 Principalele ISD în Mun. Cluj-Napoca

2.1.4

Areale de concentrare

În raport de poziţie şi specific pot fi puse în evidenţă unele areale de concentrare
industrială: vestic, central şi estic.
Arealul vestic este, în totalitate, o creaţie a celei de a doua jumătăţi a secolului XX,
fiind poziţionat în partea inferioară a Culoarului Nadăşului, în zona Baciu. Este
specializat în domeniul industriei alimentare, unităţile din acest teritoriu realizând
cantităţi apreciabile de produse de primă necesitate: morărit şi panificaţie, carne şi
lapte, la care se adaugă o serie de depozite de cereale şi fructe, depozite frigorifice
etc.
Arealul central s-a constituit, în principal, în vecinătatea Gării Centrale, acesta
caracterizându-se printr-o industrie mult mai complexă, care cuprindea şi o parte din
unităţile industriale mai vechi. Se constată, însă, dominarea industriei construcţiilor de
maşini, în cadrul căreia se realizează: instalaţii frigorifice şi de îmbuteliere, diferite tipuri
de armături metalice, maşini şi utilaje pentru industria uşoară, reparaţii de material
rulant de tracţiune etc. Celelalte ramuri industriale sunt reprezentate prin unităţi care
realizează diferite produse chimice şi cosmetice, corpuri abrazive, mobilă, tricotaje şi
confecţii, încălţăminte, produse din carton şi rechizite şcolare, tipărituri etc.
Arealul estic, cu un nucleu industrial mai vechi, situat la intrarea Văii Chinteni în Culoarul
Someşului Mic, care realiza produse din ceramică brută şi fină (cărămidă şi articole de
porţelan), s-a dezvoltat în ultimele trei decenii ale secolului XX, acesta fiind proiectat ca
o mare platformă industrială care să conducă la modificarea esenţială a structurii
funcţionale a oraşului Cluj-Napoca, obiectivul principal fiind Combinatul de Utilaj Greu
(aşa cum era definit atunci), prevăzut să aibă în jur de 20.000 de salariaţi. Este cunoscut
că în demersul respectiv au fost înscrise, aproximativ în aceeaşi perioadă, alte două
mari centre urbane ale României (Iaşi şi Craiova). În condiţiile date, s-a ajuns la
construirea unităţii de utilaj greu din acest areal, profilată în primul rând pe producţia
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de utilaj termoenergetic şi o serie de alte maşini grele, în procesul de fabricaţie aceasta
dispunând inclusiv de turnătorie de fontă şi oţelării proprii.
Desigur, în noua situaţie social-politică de după anul 1989, unitatea de utilaj greu, în
care activităţile au avut mai mult un caracter extensiv, a fost obligată să-şi caute o
nouă identitate, care s-o aşeze pe poziţia economiei de piaţă. Urmare a repetatelor
restructurări, unitatea a ajuns să se înscrie, parţial, în cerinţele actuale, inclusiv prin
desfacerea în societăţi relativ specializate. În cadrul acestora, poate fi evidenţiată
societatea Termorom, proprietate privată a firmei mixte româno-italiene SC Radial
RAAL din Bistriţa (84% din acţiuni, restul aparţinând acţionarilor rezultaţi din procesul de
privatizare în masă). Această unitate produce şi comercializează cazane de abur şi
apă caldă şi furnituri complete pentru centrale termice. În acest areal au fost
construite, tot în perioada respectivă, alte unităţi industriale, care produc: piese
sinterizate din pulberi metalice pentru industria de automobile şi electrotehnică, maşini
unelte, utilaje pentru industria textilă, medicamente („Terapia”), articole sanitare,
faianţă şi plăci din gresie („Sanex”) etc., ultimele două înscriindu-se repede, după anul
1989, în condiţia economiei de piaţă.
Faţă de arealele menţionate, pe teritoriul oraşului Cluj-Napoca sunt prezente alte
câteva unităţi industriale cu profil destul de divers: bere şi textile (în vecinătea Parcului
„Iuliu Haţeganu”), produse electronice (Cartierul Zorilor), produse zaharoase etc.
Activităţile comerciale şi de servicii cunosc cel mai intens proces de schimbare. Reţeau
de unităţi comerciale s-a edificat şi s-a dezvoltat. Au apărut supermagazinele şi
centrele comerciale care fac din municipiul Cluj-Napoca un centru de o deosebită
atractivitate. Expoziţiile (Expotransilvania) şi centrele de afaceri şi sistemele bancare
contribuie la dimensionarea vieţii urbane.
Un loc aparte îl deţin regiile autonome care desfăşoară activitatea pe domenii
distincte şi rezolvă probleme cu care se confruntă cetăţenii municipiului.
Agricultura, cu toate că ocupă un loc secundar, nu poate fi totuşi neglijată. Aceasta se
practică cu deosebire în extravilanul localităţii, în zona periurbană.
Aceasta este orientată îndeosebi pe:



creşterea animalelor (porcine – Bonţida, Gilău; păsări - Floreşti).
culturi intensive legumicole (Apahida, Sânnicoară) şi pomicultură (Valea
Chintăului, Ghiorghieni, Pata, Apahida etc). Agricultura este destinată
aprovizionării cu produse cerute de piaţa Clujului.

2.1.5

Sectoare economice „de vizibilitate”

2.1.5.1

Cultura şi arta

Reşedinţa judeţului Cluj, municipiul Cluj-Napoca este o adevărată cetate culturală cu
prestigiu recunoscut şi peste hotarele ţării. Aici funcţionează o filială a Academiei
Romîne, filiale ale uniunilor de scriitori, compozitori şi artisti plastici, Teatrul Naţional şi
Opera Romînă de Stat, Teatrul Maghiar şi Opera Maghiară de Stat, Teatrul de păpuşi
cu secţii în limba romînă şi maghiară, Filarmonica de Stat, care are şi o secţie de
muzică populară, studiouri teritoriale ale Societăţilor Naţionale de Radio şi Televiziune,
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posturi private de radio şi televiziune prin cablu, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie,
Muzeul Zoologic, Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu o secţie în aer liber, muzee care,
prin numărul impresionant de exponate, reprezintă cultura materială şi spirituală a
populaţiei romîne şi a etniilor conlocuitoare din Transilvania făurită şi trăită de-a lungul
secolelor de viaţă comună.
De asemenea, funcţionează de mulţi ani Grădina botanică din Cluj-Napoca - puternic
centru de atracţie a turiştilor romîni şi străini - care dispune de o colecţie de specii rare
realizate prin colaborare cu instituţii de profil de pe diferite meridiane ale globului.
Reţeaua instituţiilor de cultură deţine şi 8 cinematografe care au prezentat în cursul
anului 2005 aproape 10 mii de spectacole.
2.1.5.2

Turismul

Eterogenitatea cadrului natural ce se remarcă printr-un peisaj plin de pitoresc la care
se adaugă vestigii istorice evocatoare ale unor momente din trecutul ţării noastre,
numeroase monumente de artă şi elemente etnografice şi folclorice originale fac din
teritoriul judeţului Cluj un centru de mare atractivitate turistică, pe plan intern şi
internaţional.
Potenţialul turistic se reflectă în condiţiile deosebit de favorabile oferite pentru
practicarea unei game variate de forme : drumeţie, alpinism, turism auto, sporturi de
iarnă şi de vară, odihna de scurtă şi lungă durată, tabere de copii şi tineret, tratament
balnear etc.
Dintre zonele şi obiectivele de mare atractivitate turistică trebuie menţionate :








Vlădeasa şi Muntele Mare care se impun prin masivitatea reliefului,
extensiunea pădurilor de răşinoase, aer ozonat, strat de zăpadă apreciabil şi
de durată, favorabilă sporturilor de iarnă;
Munţii Trascăului, deosebit de spectaculoşi datorită formelor de relief
modelate în calcare, pe o arie relativ restrînsă putînd fi întîlnite patru sectoare
de chei (Cheile Turzii, Turenilor, Borzeştilor şi Colţeştilor), defilee, stînci
impozante, pereţi de calcare, peşteri etc.;
Muntele Băişorii, zona ce se remarcă prin peisaje de excepţionala frumuseţe
căutată vara de amatorii de vînat şi pescuit şi iarna de cei ai “ sportului alb”;
zona Gilău - Tarniţa, care oferă condiţii deosebite pentru agrement la sfîrţit de
săptămînă;
zona Beliş - Fîntînele situată pe malul stîng al lacului de acumulare, pretabilă
pentru agrement şi practicarea de sporturi nautice.

Staţiunile balneoclimaterice prezintă, în general, interes doar la nivel local, însă Băile
Someşeni, Cojocna, Băiţa, Turda şi Ocna Dejului, cu proprietăţi terapeutice deosebite,
justifică eforturi pentru modernizarea şi lărgirea amenajărilor, care pot extinde aria de
interes dincolo de limitele judeţului.
Bogăţia de monumente istorice, a locurilor cu rezonanţă similară ca şi patrimoniul
arhitectural, incluse în mare parte în circuitul naţional, constituie o certă şi permanentă
sursă de atracţie turistică.
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În municipiul Cluj - Napoca atrag atenţia monumente ca : Biserica “Sf. Mihail” – biserică
a Franciscanilor -, Statuia ecvestră reprezentînd pe Sf.Gheorghe ucigînd balaurul,
Statuia ecvestră a lui Matei Corvin, Biserica reformată ridicată de Matei Corvin, Statuia
ecvestră a domnului romîn unificator Mihai Viteazul, Bastionul Croitorilor, Clădirea
Redutei - de care se leagă memorabile evenimente din istoria transilvană, Teatrul
Naţional, Catedrala ortodoxă, grupul statuar “Şcoala Ardeleană “, monumentul
“Ostaşului Român”, statuia lui Avram Iancu”, statuia lui Mihai Eminescu şi a lui Lucian
Blaga etc.
De mare interes turistic sunt de asemenea: Muzeul Naţional de Artă, al doilea din ţară
ca zestre de artă românească dar şi străină (peste 4000 de lucrări), Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei (peste 100000 piese), Muzeul Etnografic al Transilvaniei (peste
65000 de exponate), Secţia în aer liber a Muzeului Etnografic (85 de unităţi), Muzeul
memorial „Emil Isac”, Colecţia de istoria farmaciei, Muzeul de Mineralogie şi Geologie şi
Muzeul Zoologic (peste 140000 piese).
2.1.5.3

Sectorul serviciilor medicale şi de sănătate

Construind pe o traditie a scolii medicale clujene, Municipiul Cluj-Napoca a devenit un
reper marcant în peisajul medical românesc.
Rolul acestuia pentru starea de sănătate a populaţiei depăşeşete limitele judeţului, ale
Transilvaniei şi acoperă întinderi chiar dincolo de graniţele ţării.
În municipiu îşi desfăşoară activitatea mai multe spitale: Spitalul Clinic de Adulţi, Spitalul
Clinic de Copii, Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Spitalul
Clinic de Intreprinderi, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Spitalul Militar, Spitalul C.F.R.,
Centrul de Diagnostic şi Tratament.
În subordinea directă a Ministerului Sănătăţii sunt: Institutul Oncologic „Prof. dr. Ion
Chiricuţă”, Institutul Inimii „Prof. dr. Niculae Stăncioiu”, Institutul de Transplant Renal.
Principalele clinici – Medicină internă, Chirurgie, Obstetrică şi Ginecologie, Radiologie,
Urologie, O.R.L., Nefrologie şi hemodializă, Gastroenterologie, Dermato-Venerice,
Endocrinologie, Pediatrie, Neurologie, Neurochirurugie, Psihiatrie, Ortopedie şi
Traumatologie, Oftalmologie, Reumatologie, Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Boli
Profesionale etc. – cunosc un accentuat proces de modernizare şi de dotare cu
aparatură de înaltă performanţă.
În Cluj-Napoca funcţionează totodată: 11 creşe, un centru de plasament pentru copii,
un cămin-spital pentru adulţi şi unităţi de ocrotire pentru copii, în cadrul cărora sunt
asigurate condiţii optime de asistenţă socială şi servicii de sănătate.
În unităţile medicale publice, asistenţa medicală este asigurată de peste 2400 medici,
221 stomatologi şi circa 3700 cadre medii sanitare.
Sectorul privat, în continuă dezvoltare, cuprinde: policlinici, clinici şi centre medicale
(Interservisan, Grigorescu, Elite-San, Clinica Med-Estet, Clinica de Urologie, Clinica de
Transplant Renal, AsRo-Medica, Medicover, Rombel, Optilens, Pro-Vitam etc.); 155
cabinete medicale, 88 cabinete stomatologice, 38 laboratoare de tehnică dentară,
centre de sănătate de toate specialităţile. În cele peste 80 de farmacii private, care
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dispun de o diversitate de medicamente româneşti şi străine, lucrează peste 270
farmacişti.
Clujul este cunoscut ca un centru de mare concentrare a forţelor medicale, un centru
medical academic de prestanţă ale cărui baze au fost puse în anul 1775. Funcţia de
monopol a Municipiului Cluj-Napoca în domeniul sănătăţii, asistenţei medicale din
Transilvania este demonstrată şi recunoscută. Controlul medical Cluj-Napoca serveşte
nu doar populaţiei judeţului Cluj, ci absoarbe şi fluxurile venite dinspre alte judeţe
apropiate şi chiar îndepărtate. Pacienţii veniţi în aceste fluxuri suferă de diverse boli.
Specialităţile din domeniul medicinei în care municipiul Cluj-Napoca prezintă interes
deosebit sunt: C.B.M.F (Clinica buco-maxilo-facială), Neurochirurgie, Endocrinologie,
Radiologie, Urologie, T.B.C, Boli profesionale şi O.R.L, Cardiologie, Oncologie etc.
Supremaţia în actul medical deţinut de anumite domenii ale municipiului Cluj-Napoca
trebuie luată în considerare în trasarea coordonatelor pentru viitoarea metropolă a
Ardealului.

2.2

Parametrii de competitivitate ai economiei locale

Notiunea de competitivitate a unui spatiu geografic poate fi privita fie in contextul
competitiei acestuia cu alte spatii geografice similare (competitia intre orase si zone
metropolitane pentru a atrage investitii, personal cu inalta calificare, talent
antrepenorial, managerial, personalitati publice care ii dau expunere) fie ca
poziţionare competitivă relativă a unui spatiu urban pe un „segment particular” de
piaţă sau pe o „nişă” de piaţă specifică unei anumite industrii.
In ambele interpretari, competitivitatea unui spatiu geografic depinde într-o bună
măsură de un număr de variabile-cheie, a caror estimare este incercata in paginile
urmatoare. Printre acestea:










Înzestrarea relativă cu factori de producţie;
Mărimea pieţelor locale care afectează condiţiile iniţiale de creştere;
Prezenţa industriilor suport;
Structura firmelor, strategiile la nivel de firme, modul de acţiune al
competitorilor, organizarea şi managementul firmelor;
Investiţiile, transferul de resurse;
Nivelul de „cunoştinţe” (know-how) la nivelul specialiştilor/forţei de muncă din
regiune – atât sub formă de patente sau drepturi de autor, cât şi la nivel
informal (unde de fapt este nivelul majoritar de valoare adăugată);
Infrastructura de susţinere a inovaţiei;
Atragerea de firme străine, pentru creşterea nivelului local de cunoştinţe.

In special in perspectiva planificarii spatiale, competitivitatea la nivelul unei zone de
dezvoltare reprezinta potenţialul orasului/zonei respective de a menţine şi/sau atrage
acei oameni care stăpânesc factorii de cunoaştere cheie pentru succesul dezvoltării
economice, la care se adaugă potenţialul regiunii de a exploata în producţie aceşti
factori de cunoaştere.
Un bun algoritm de analiza pentru a pune in evidenta nivelul de competitivitate la nivel
national sau regional este modelul utilizat de Consiliul National pentru Competitivitate
(National Competitiveness Council) din Irlanda. Acesta este un organism consultativ,

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA
Analiza situaţiei existente
Volumul I - Partea scrisă

31/66

din cae fac parte lideri din sectorul economic, din cadrul regulator si din sistemul
academic, care promoveaza si sustine politici de dezvoltare economica ale Republicii
Irlanda si care a contribuit in masura substantiala la succesl economic al acestei tari
(Irlanda are una din cele mai dinamice economii din Europa; in urma cu cativa ani a
fost poreclita „tigrul Galic”, ca o referinta la „Asian Tigers”, tarile de mare succes
economic din bazinul Pacificului).
Modelul NCC (Figura 2-3 de mai jos) prezinta, metaforic si grafic, cresterea economica
sustenabila ca fiind varful unei piramide, un efort care are la baza doua categorii de
conditii:
Figura 2-3 Modelul Irlandez (NCC) de competitivitate




Parametrii de performanta ai pietei
Parametrii care constituie zona de interventie a guvernelor central si local,
respectiv parghiile prin definitie indirecte cu care pot influenta evolutia
economiei.

Acest model prezinta un bun instrument de diagnostic care identifica factorii cheie ai
unei economii, in cazul de fata a celei din ZMCN, si parghiile de interventie pentru a
sustine dezvoltarea durabila a acesteia.
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2.2.1

Parametri ai pieţei
Figura 2-4 Modelul Irlandez NCC, cu evidenţierea parametrilor pieţei libere

2.2.1.1

Calitatea şi disponibilitatea forţei de muncă

Calitatea si disponibilitatea fortei de munca constituie unul dintre factorii-cheie asupra
caruia sunt atintite principalele masuri ale prezentei strategii.
2.2.1.1.1 Structura şi disponibilitatea forţei de muncă
Bineinteles cadrul de referinta pentru statistici legate de forta de munca a devenit, cu
atat mai mult dupa aderare, spatiul UE. Astfel, pentru 2005, conform datelor publicate
de Eurostat:









rata de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele din România cu vârsta între 15
şi 64 ani a fost de 57,7% (deci sub media europeană de 63,3%);
rata de ocupare a bărbaţilor a fost de 63,4%, în timp ce cea a femeilor a fost de
52,1%;
în UE, 194,5 milioane de persoane au fost angajate, înregistrându-se o rată a ocupării
de 70,9% pentru bărbaţi şi 55,7% pentru femei;
cea mai mare medie de ocupare a forţei de muncă de 73,1% (80,2% pentru bărbaţi şi
65,8% pentru femei) s-a înregistrat în Olanda, urmată de Suedia cu 72,1% (bărbaţi
73,6%, femei 70,5%);
cea mai slabă poziţie dintre Statele Membre UE au avut-o Polonia (51,7% pentru
bărbaţi şi 46,2% pentru femei) şi Malta, unde media ratei de ocupare a fost de 54,1%
(bărbaţi 75,2% şi femei 32,8;
în Bulgaria, rata medie de ocupare a forţei de muncă a fost de 54,2% (57,9% pentru
bărbaţi şi 31,4% pentru femei).

In România, piata muncii a suferit o transformare radicala; de unde la inceputul si
mijlocul anilor ‘90 principala problema (de natura in principal sociala, dar si cu
repercusiuni grave asupra economicului legate de impozitare si re-distributie) a fost,
dupa cum se vede in Figura 2-5 de mai jos, somajul ridicat, incepand din 2004 se
contureaza problema exact opusa, accea a unui deficit de forta de munca. Aceasta
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se aplica in special la mana de lucru calificata, cu precadere in sectoare economice
de inalta competitivitate.
Figura 2-5 Dinamica ratei şomajului în Regiunea Nord-Vest
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Fenomenul migratiei fortei de munca a inceput sa ia amploare in 2002, odata cu
ridicarea obligativitatii vizelor pentru cetatenii romani in spatiul Schengen, si este de
asteptat sa continue pana la momentul cand diferentele de salarii intre Romania si
spatiul vest-european se vor micsora substantial. Exista inca o rata moderata a
somajului (sub 6% in zona de proiect) dar acesta priveste in principal acele elemente
ale fortei de lucrtu care sunt lipsite fie de o calificare fie de experienta (tineri
absolventi). Rata şomajului în rândurile tinerilor sub 25 de ani si a persoanelor trecute de
50 de ani (in special de de sex masculin) ramane o persistenta problema sociala.
Din punctul de vedere al firmelor, competitia pentru a atrage personal productiv va
duce la o accelerare a cresterii costurilor cu salariile in viitorii 2-3 ani, in sectorul privat.
Presupunand o crestere corespondenta – sau mai mare – in productivitate, aceasta
este de dorit atat din punct de vedere economic cat si social.
2.2.1.1.2 Migraţia ocupaţională şi teritorială
In 2004, tarile cu cel mai mare aflux de emigranti romani erau: Ungaria (existand
elemente care incurajeaza acest flux, cum ar fi apropierea granitei si limba maghiara)
Germania, Turcia, Italia si Spania. Conform Raportului Dezvoltarii Umane UNDP pe 2004,
nici unul dintre judetele regiunii de Nord-Vest nu erau incadrate in categoria „zone
traditionale pentru emigrare”. Recent insa, conform aceluiasi raport, in judetele Satu
Mare, Bihor si Cluj fluxurile de emigranti s-au intensificat incepand cu anul 2002.
Majoritatea emigrantilor sunt muncitori cu contracte de munca in straintate, insa si
proaspat- absolventi de studii universitare. Din datele de la INS, procentul de absolventi
care au parasit tara s-a ridicat de la 6% in 1990 la 23% in 2000.
2.2.1.1.3 Instruirea şi perfecţionarea resurselor umane
In special in conditiile in care piata interna nu reuseste sa retina unele din elementele
cele mai talentate si dinamice ale fortei de munca autohtone, formarea si instruirea
continua a fortei de lucru adulte devine o prioritate de cea mai mare importanta.
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2.2.1.1.3.1 Formarea profesională continuă
În România, rata participării adulţilor la studiu şi instruire (ca procent din populaţia cu
vârsta cuprinsă între 25-64 ani) a fost de 1,1% în 2002, faţă de 8,4% în UE în aceeaşi
perioadă.
Tabelul 2-3 Nivelul de concentrare al instruirii în domeniul IMM în regiunile din România, 2003

Nivelul
de concentrare
a instruirii

NordEst

SudSud Sud-Vest
Est Muntenia
Oltenia

Vest

NordVest

Centru

BucureştiIlfov

[%*]

[%*]

[%*]

[%*]

[%*]

[%*]

[%*]

[%*]

Lipsă instruire

21,55

38,50

30,99

31,02

34,07

41,18

25,13

40,88

1-5 zile

37,93

31,00

35,21

31,02

39,56

32,35

39,49

33,53

6 mai multe zile

30,17

21,50

27,46

17,65

15,38

22,06

20,00

16,76

Nu se ştie

10,34

9,00

6,34

20,32

10,99

4,41

15,38

8,82

* exprimat ca procent din nr. total de IMM-uri

Ca un trend general, interesul managerilor din IMM-uri pentru împrospătarea
cunoştinţelor şi aptitudinilor lor prin cursuri de pregătire este foarte scăzut. Marea
majoritate a firmelor din ţară (70,2%) nu au avut nici un manager participant la cursuri
de instruire, în timp ce numai 16,8% dintre IMM-uri susţin că puţini dintre managerii lor au
fost cuprinşi în cursuri de instruire.
Pe sectoare de activitate situaţia participării la cursuri de instruire a managerilor este şi
mai alarmantă. Astfel, în agricultură întâlnim cel mai mare număr de IMM-uri care nu au
avut nici un manager participant la cursuri de instruire (97,5%), sector îndeaproape
urmat de firmele din transporturi şi comunicaţii, cu un procent de 84,4% de IMM-uri ce
nu au avut nici un manager cursant. În schimb, o situaţie aparent mai bună întâlnim la
IMM-urile din sectorul „Alte servicii”, unde 29,9% din IMM-uri şi-au trimis puţini dintre
managerii lor la cursuri de formare continuă.
Întreprinderile din categoria mijlocie şi-au trimis managerii la cursuri într-o măsură mai
sporită decât au făcut-o celelalte categorii. Se observă o corelare pozitivă între
mărimea întreprinderii şi frecvenţa cu care îşi trimit managerii la cursuri de instruire.
Astfel, 71,8% dintre micro-întreprinderi au declarat că nu au avut nici un manager
cursant, în timp ce doar 43,5% dintre întreprinderile mijlocii s-au aflat în această situaţie.
În replică, întreprinderile din categoria mijlocii au reuşit într-o proporţie de 35,1% în
comparaţie cu cele mici (21,7%) şi cu mult mai mult decât micro-întreprinderile (15,8%)
să-şi trimită unii manageri la training.
În ceea ce priveşte participarea angajaţilor la instruire, situaţia poate fi catalogată ca
fiind serioasă, devreme ce nici tabloul participării angajaţilor nu se deosebeşte esenţial
de participarea managerilor. La fel ca şi în analiza de mai sus întâlnim un procent
foarte mare de IMM-uri (68% în medie) ce nu au avut nici un angajat cuprins în
programe de instruire. Doar în 7,1% dintre firme toţi angajaţii au participat la cursuri de
instruire, iar 19,3% dintre IMM –uri spuneau că puţini dintre angajaţii lor au participat la
cursuri de instruire.
Cu toate acestea o situaţie ceva mai bună se identifică în sectorul „Alte servicii” unde
s-a înregistrat cel mai mare procent de firme ce au avut angajaţii cuprinşi în programe
de instruire (42,8% în mod cumulat). La polul opus, al experienţei negative, se află
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firmele din transporturi şi comunicaţii. Acestora li se asociază cel mai mare procent de
firme ce nu au avut nici un cursant (80%) în programe de pregătire. Procentul firmelor
mijlocii care şi-au trimis angajaţii la cursuri de perfecţionare este de aproape 2 ori mai
mare decât cel al microîntreprinderilor sau al firmelor mici. Se păstrează corelaţia
semnalată în analiza anterioară, conform căreia în cazul micro-întreprinderilor (69,7%)
întâlnim mai multe firme fără nici un angajat cursant, decât în cele mici (60,2%) sau
mijlocii (36,3%).
2.2.1.2

Productivitate

2.2.1.2.1 Productivitatea muncii şi valoarea adaugată brută regională
In ceea ce priveste productivitatea muncii, datele estimative la nivel regional pentru
productivitatea muncii pe persoană angajată evidenţiază faptul ca Nord-Vest, între
celelalte regiuni ale României, este pe locul 4 ca nivel al productivităţii muncii pe
persoană angajată, după Bucureşti-Ilfov, Vest şi Centru.
Analizand VABR din punct de vedere a participarii regiunilor la formarea ei in corelatie
cu numarul de salariati constatam ca regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord)
realizeaza 11,75% din VABR cu 12,19% salariati din totalul national realizand o
productivitate de 220 mil lei/salariat, care reprezinta doar 96,35% din media nationala.
Cu toate acestea regiunea se situeaza a doua intre regiunile rurale si a treia la nivel
national (dupa Bucuresti-Ilfov realizeaza 21,37% din VABR cu 16,35% din total salariati,
acestia obtinand o productivitate de 298,4 mil. lei /salariat, insemnand 130,7% din
media nationala si regiunea Sud-Vest Oltenia) ultimele in acest top fiind, surprinzator,
regiunile Centru (Transilvania-Centru) si Vest (Banat).
Tabelul 2-4 Valoare adăugată brută, statistici regionale, 2004

Ramuri ale economiei

România

Nord-Vest (Transilvania de Nord)

[mil/pers.]

[mil/pers.]

[% în total România]

Total

582,1

475,2

81,6

Industrie

595,0

451,3

75,9

Constructii

533,2

510,5

95,7

Servicii

603,8

600,7

99,5

Analiza comparativă a valorii adăugate brute, pe sectoare de activitate, este
prezentata in Tabelul 2-4 de mai sus. Se remarca faptul ca procentul cel mai mare din
valoarea adaugata bruta totala, la nivel regional, insa si la nivel national, provine din
sectorul industrial (aproape o treime din total).
2.2.1.3

Preţuri şi costuri

Integrarea in UE aduce doua niveluri de presiune asupra costurilor si preturilor: pe de o
parte, eliminarea masurilor protectioniste si sporirea competitiei intre furnizorii de bunuri
si servicii, atat „business to business” cat si „final sale”, va duce la o diversificare a
ofertei si o scadere a preturilor produselor si serviciilor achizitionate pe piata libera. Pe
de alta parte, preturile la acele bunuri si servicii care beneficiau de interventii
guvernamentale (protectie impotriva competitiei, subsidii) vor creste, pentru că, prin
eliminarea distorsiunilor create de politici guvernamentale, ele se vor alinia la preturile
pietei libere.
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Evident, preturile unei game largi de materii prime sunt influentate de interactiunea pe
plan global intre cerere si oferta; astfel, materialele de constructie au inregistrat in ultimii
doi ani cresteri substantiale, in unele cazuri cu peste 30% pe an, datorita presiunii
exercitate de tari mari in curs de dezvoltare (China, India) a caror rate rapide de
crestere se reflecta intr-un apetit sporit pentru materiale de constructii de baza (ciment,
fier-beton, etc).
2.2.1.4

Performanţa (eficienţa) agenţilor economici

Nivelul de performanta al firmelor este masurat prin rata lor de profit – eficienta cu care
transforma capital in profit. Aceasta se exprima prin rata ROI (return on investment) si
multe din variatiunile sale (ROA, ROE, ROC, etc). Acesti indicatori de performanta sunt
dificil de calculat la nivel local, fie din lipsa de date (in cazul IMM-urilor), fie datorita
faptului ca marile companii raporteaza fiscal consolidat, la nivel national.
Ca masura de aproximare („proxy”) pentru performanta financiara si operationala pot
fi folosite exporturile, net sau procentual din cifra de afaceri. Evident aceasta este o
estimare imprecisa; pe de alta parte, se observa un trend ca exportatorii care practica
marje de profit relativ mici au in general timpi mai scurti de rotire a capitalului rulant,
ducand la rezultate comparabile pe o baza anuala.
In topul sectoarelor specializate in exporturi se afla confectiile textile si incaltamintea,
urmate de produsele de mobilier, ansamble metalice si electrice. In ultimii ani analizati
cresteri semnificative ale exporturilor din zona de proiect au inregistrat sectoarele:
articolele de incaltaminte, produsele industriei chimice, dispozitivele mecanice si
electrice, instrumente optice si foto, mijloace si materiale de transport.

2.2.2

Zona de intervenţie a administraţiei publice centrale şi locale în mediul
de afaceri
Figura 2-6 Modelul Irlandez NCC, cu evidenţierea zonei de intervenţie APC&L
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2.2.2.1

Impozitare şi reglementare

In acest moment in Romania fiscalitatea la nivel national nu mai reprezinta nici pe
departe un impediment in functionarea sectorului privat; dimpotriva, este una din cele
mai progresive din lume. La nivel local, taxele incep sa se alinieze cu sistemul
european, dar acest proces este de abia la inceput; este de asteptat ca si taxele
locale sa ramana competitive, cel putin pentru Europa, pe termen scurt si mediu.
2.2.2.1.1 Impozit pe clădiri şi terenuri
Actualmente sistemul de impozitare, la nivelul autoritatilor publice locale, pe cladiri si
terenuri nu tine cont de pretul de piata al locuintei atunci cand se calculeaza impozitul
pe cladiri, ceea ce este in majoritatea cazurilor in beneficiul celui impozitat.
Impozitarea se face dupa tipul de cladire pe care il are societatea sau cetateanul si
dupa zona in care se afla aceasta.
Pentru cladirile cu pereti sau cadre de beton armat, de caramida arsa, piatra naturala
sau alte materiale asemanatoare, baza de calcul a valorii impozabile pe anul 2006 a
fost de 6,6 milioane de lei vechi pe m.p., din care se calcula valaoarea impozitului la
1,25% din baza. In 2007 procentul aplicat bazei de calcul se va dubla de la 1,25% la
2,5%.
Impozitul va tine seama si de zona in care se afla locuinta, situatie in care zona A este
considerata cea mai scumpa, adica e evaluata ca zona centrala, in vreme ce zona D
reprezinta periferia orasului. Valoarea impozabila a cladirii se reduce cu 20 la suta
pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani si cu 10 la suta pentru cea care
are o vechime de 30 de ani.
2.2.2.1.2 Impozit pe profit
Impozitul pe profit este in prezent extrem de favorabil atragerii investitiilor, constituind
unul din motivele pentru care volumul de investitii straine directe in 2005 si 2006 a atins
13 miliarde de Euro, mai mult decat dublu fata de perioada de doi ani anterioara.
Actualmente, impozitul pe profit se aplica ca si cota unica de impozitare astfel:



Pentru micro-intreprinderi (firme avand un rulaj total anual mai mic de 100.000
Euro), cota este de 2% pe rulaj;
Pentru orice alte societati comerciale, inclusiv IMM-uri, cota unica de
impozitare este de 16% pe profit (calculata conform IAS din EBT, „earnings
before taxes”).

Acest lucru este extrem de favorabil investitorilor, care au de asemenea libertatea de a
repatria profitul in intregime. Comparat la nivelul UE, numai republica Irlanda are o
fiscalitate mai scazuta (12,5%), majoritatea tarilor atingand sau depasind dublul cotei
actuale din Romania (Franta 33%, Germania 38%, etc).
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2.2.2.1.3 Alte taxe şi impozite plătibile de către angajator
Contributiile obligatorii la fondul de pensii de stat si diverse asigurari obligatorii
insumeaza intre cca. 31% si maximum 35,5%. Aceasta este comparabil, in partea
superioara a marjei, cu celelalte tari europene.
CAS – 19,65%
Fond accidente – maximum 5%, depinde de sectorul de activitate
Somaj – 2,5%
Sanatate – 7%
FNUASS – 0,85
Comision Camera de munca 0,75%







2.2.2.2

Infrastructura economică şi tehnologică

Prin aceasta se intelege intreaga infrastructura urbana si peri-urbana, necesara bunei
desfasurari a activitatilor comunitatii.
2.2.2.2.1 Căi de comunicaţii şi transport în comun
2.2.2.2.1.1 Transportul rutier
Una dintre problemele cele mai stringente care ameninta sa limiteze substantial
dezvoltarea zonei metropolitane Cluj-Napoca este lipsa de capacitate rutiera si lipsa
de infrastructura (modernizari si largiri de drumuri, drumuri noi, tuneluri, cai de acces in
regim de drum expres, etc.) care sa ii sustina dezvoltarea. Motorizarea in zona de
proiect se apropie de 400 de vehicule/1000 de locuitori, nu exista sosea de centura
practicabila (ceea ce obliga tot traficul de tranzit sa treaca prin oras) iar activitatea
economica creste constant.
Tabelul 2-5 Drumuri în judeţul Cluj

Drumuri
nationale

Modernizat Drumuri judetene
e
si comunale

Modernizate

Densitatea drumurilor publice

[km]

[km]

[km]

[km]

[pe 100 km² de teritoriu]

343

343

2296

246

39,5

La nivel regional, autostrada Bors-Oradea-Zalau-Cluj-Napoca-Turda-Brasov va scurta
distanta dintre principalele centre ale regiunii; aceasta autostrada va fi directionata
prin partea centrala a regiunii permitand pe de-o parte scoaterea «dintr-un con de
umbra» a judetelor mai slab dezvoltate iar din punct de vedere logistic si socioeconomic permitand totodata conectarea la infrastructurile de transport est-vest cu
relatia Moldova.
Transportul in comun prezinta urmatoarele caracteristici:
Tabelul 2-6 Numărul de pasageri transportaţi

Lungimea liniei simple

Numarul vehiculelor in inventar

Tramvai

Troleibuz

Tramvai

[km]

[km]

[nr.]

Autobuz Troleibuz
[nr.]

[nr.]

26

49

56

318

101
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Pasageri transportati
Tramvai Autobuz
[mii pers.]

Troleibuz

[mii pers.]

[mii pers.]

27542 63115.5

37601
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2.2.2.2.2 Reţeaua feroviară
Starea generala a infrastructurii feroviare din zona, judet si regiune este slaba, liniile neelectrificate reprezentand aproape 90% din reteaua regionala. Figura 2-7 de mai jos
prezintă situaţia reţelei de căi ferate de pe teritoriul judeţului Cluj.
Figura 2-7 Reţeaua de căi ferate din judeţul Cluj

Au fost introduse trenurile „Săgeata albastră”, dar calitatea precara a materialului
rulant, restrictiile de viteza reduc foarte mult impactul acestora. Principalele probleme
raman insa legaturile deficitare in zona (mai ales cele interjudetene) si existenta a
numeroase zone cu restrictii de viteza. Din punct de vedere al lungimii liniilor
electrificate, Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) se situeaza pe ultimul loc la
nivel national avand o pondere de doar 4% din reteaua nationala, in conditiile in care
regiunea este teritoriul de,,legatura” infrastructurala a Romaniei cu Vestul european.
Materialul rulant este inca insuficient.
Tabelul 2-7 Reţeaua de căi ferate în judeţul Cluj

Total

Electrificata

Cu o cale

Cu doua cai

Cu ecartament
larg

Densitate linii

[km]

[km]

[km]

[km]

[km]

[/1000 km2]

232

122

28

204

-

34,8
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2.2.2.2.3 Transportul aerian
Accesibilitatea aeriana este relativ buna: traficul pe aeroportul din Cluj-Napoca a
crescut constant in ultimii cinci ani. Volumul transportului de pasageri la nivel national a
fost de 3,4 milioane de pasageri in 2004, din care Aeroportul Henri Coanda - Otopeni a
detinut 76,4%, Aeroportul Timisoara 8,2% si Aeroportul Cluj-Napoca 4,8%. Cresterea
inregistrata in transportul de pasageri in perioada 2002-2004 a fost cea mai ridicata in
cazul Aeroportului Cluj-Napoca (s-a dublat), fiind mai mare decat cea inregistrata la
Aeroportul Henri Coanda - Otopeni (28,2%)
Tabelul 2-8 Transportul aerian în judeţul Cluj

Aeroporturi principale

Bucuresti/OTOPENI
Timisoara/GIARMATA
Cluj-Napoca/SOMESENI

Pasageri 2002

Pasageri 2003

Pasageri 2004

Crestere
2002-2004

[nr.]

[nr.]

[nr.]

[%]

2029101

2246017

2600407

28,2

144066

184190

279516

94,0

78468

90655

162687

107,3

Aeroportul International Cluj-Napoca a inregistrat 80% din numarul total de pasageri
din regiune. Traficul international de pasageri in cadrul acestui aeroport a fost mai
ridicat decat cel de transport intern (94.800 pasageri pe linii internationale, comparativ
cu 67.887 pasageri pe linii interne in 2004), fapt care atesta potentialul de hub pentru
jumatatea nordica a Romaniei a acestui aeroport, al treilea ca importanta din
Romania.
Acest potential ramane nevalorificat in conditiile investitiilor insuficiente pentru
dezvoltarea infrastructurii acestui aeroport precum si in conditiile lipsei unei companii
aeriene regionale care sa asigure legaturile pe orizontala pe zona de polarizare
potentiala (nordul Romaniei) si cu celelalte aeroporturi care joaca deja acest rol, de
hub, in Romania (Timisoara pentru partea sudica si Bucuresti, hub de importanta
internationala). Drept consecinta a acestei situatii, traficul aerian de pasageri la nivelul
celorlalte aeroporturi din regiune (Oradea, Satu Mare, Baia Mare) ramane redus ca si
volum.
In ciuda faptului ca aeroporturile Timisoara (transport de pasageri si cargo) si Arad
(transport cargo) au fost cele care au beneficiat de investitii mai mari raportat la
aeroporturile din Cluj-Napoca si Oradea, in perioda 2000-2002, se constata o tendinta
importanta de reorientare a traficului aerian de marfa dinspre regiunea Vest (Banat)
catre regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord).
Aeroportul Cluj-Napoca necesita investitii mai ales in infrastructura fizica – cai de rulare,
sisteme de balizaj. Data fiind cantitatea de marfa tranzitata in crestere, se impun
investitii in terminale cargo si in sisteme intermodale care sa asigure tranzitarea si
transferul catre celelalte modalitati de transport. Nu exista nici un fel de investitii in
centre inter-modale.
In schimb, pentru aeroport sunt prevazute in strategia de dezvoltare regionala doua
extinderi ale pistei principale.
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2.2.2.2.4 Alimentarea cu apă potabilă, canalizare şi epurare
Municipiul Cluj-Napoca a beneficiat in perioada 1995 – 2006 de participarea la
programele MUDP si ISPA,prin care a obtinut fonduri pentru reabilitarea, modernizarea
si extinderea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare.
2.2.2.2.5 Echipare energetică
Zona de proiect este dotata cu retele electrice permitand cuplarea la 20.000V, 4.000V,
360V si 220V. Reţeaua de gaz metan este de asemenea disponibila.
2.2.2.2.6 Telecomunicaţii
Societatea informationala este caracterizata prin cresterea exploziva a informatiei
„digitale”, disponibila prin intermediul produselor tehnologiei informatiilor si
comunicatiilor. Parametrii acestei cresteri in zona de proiect sunt:




cresterea numarului de abonati la serviciile de telefonie mobila a crescut cu
38%, ajungand la 235 abonati la 1000 locuitori;
ponderea gospodariilor care detin PC in total gospodarii a crescut de la 6% la
7,3%;
numarul salariatilor angajati in teleworking, din sectorul economico-financiar a
crescut cu 66%.

La nivel national, intre 1999 si 2003 s-a inregistrat o rata de crestere a numarului de PCuri de 228%, cu o crestere anuala medie de 34,5% (8,3 PC-uri la 100 locuitori in 2004 ) iar
numarul utilizatorilor internet a crescut in aceeasi perioada cu 563%, cu o rata
spectaculoasa de crestere de 60% pe an (19,1 utilizatori Internet la 100 locuitori in 2004).
În 2003, numărul computerelor la 1000 de locuitori era de 69,2 în România. Tot la nivel
national, statisticile indica apropierea de valorile din UE15, astfel: rata de penetrare a
internetului in administratia publica a fost de 80% (media UE15 = 84,2%), in mediul de
afaceri 75% (media UE15 = 84,2%), cu diferente mari insa la capitolul utilizatori casnici,
unde rata de penetrare in Romania este de 12,2% fata de 45,1% in UE15.
In anul 2004, 8,2% din totalul intreprinderilor din regiune erau conectate la internet, si
totalizeaza procentul de 48,4% din PC-urile aflate in dotarea firmelor din regiune.
Tabelul 2-9 Gradul de conectivitate IT al firmelor din zona de proiect

Ponderea nr. intreprinderilor
cu conexiune Internet in
total intreprinderi din
regiune

Numar de
PC la 100
salariati

Ponderea nr. de PC
conectate la Internet
din total PC in
regiune

Ponderea nr. de
specialisti ITC la
100 salariati

[%]

[%]

[%]

[%]

Nord-Vest

8,2%

8,8%

48,4%

1,7%

Bucuresti

12,2%

13,6&

60,1%

2,5%

Romania

8,5%

9,7%

48,9%

1,7%

Regiunea

In acelasi an, 2004, statisticile indica 8,8 PC-uri la 100 de angajati (a doua regiune dupa
Bucuresti-Ilfov cu un indice de 13,6) si 1,7 specialisti ITC la 100 de angajati. In 2004, fata
de 2003, numarul de specialisti ITC a sporit la nivel national cu 20%. Ponderea
specialistilor IT&C se regaseste in servicii si mai putin in industrie.
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Statisticile la nivel national indica faptul ca intreprinderile mari (peste 250 de angajati)
sunt cele care utilizeaza produsele ITC in cea mai mare masura, procentele in randul
IMM-urilor fiind reduse in randul tuturor indicatorilor: ponderea intreprinderilor ce detin
PC-uri, ponderea numarului de salariati ce utilizeaza PC/Internet, ponderea
intreprinderilor care au un web-site propriu.
Vanzarile prin internet sunt inca slab dezvoltate, atat la nivelul regiunii cat si la nivel
national (in medie sub 2% din intreprinderi vand prin internet iar procentul celor care
cumpara prin internet este asemanator).
In zona de proiect, numarul firmelor care dezvoltă produse software pentru pieţele din
străinătate este în creştere, cu şanse de diversificare şi dezvoltare de produse software
proprii cu valoare adăugată ridicată. (solutii ERP, solutii in domeniul multi-media,
managementul calitatii, e-learning, e-government, inovatia de proces, etc).
Potentialul acestui sector este sustinut si de numarul de specialisti care se creaza
continuu prin absolvirea universitatilor si a facultatilor cu profil tehnic din municipiul ClujNapoca.
Referitor la retelele de telefonie, in 2003 existau 19 abonamente telefonice la 100
locuitori. Pe langa Romtelecom, companii de specialitate au inceput sa castige cote
de piata prin oferirea de pachete de servicii si preturi competitive (ex: Astral). Telefonia
mobila s-a dezvoltat rapid in regiune, piata fiind disputata in principal intre companiile
Orange si Vodafone.
În total firmele din Zona Metropolitana Cluj-Napoca a caror principala activitate este
CAEN 72 - „informatică şi activităţi conexe “au avut in 2005 un rulaj de 65,93 milioane
Euro, au utilizat serviciile a 2.766 de angajati pe care i-au platit in medie cu 1.206 Euro
(brut) pe luna.
2.2.2.3

Educaţie şi instruire

judeţul Cluj este situat pe locul doi la nivel naţional în ceea ce priveşte rata de
cuprindere în învăţământ la toate nivelurile (79,5%), după Bucureşti (84,7%), pe locul trei
în raport cu rata de cuprindere în liceu/şcoala profesională după Bucureşti şi Argeş şi
patru în ceea ce priveşte rata de absolvire a învăţământului secundar după Bucureşti,
Braşov şi Vâlcea.
2.2.2.3.1 Tradiţia educaţiei formale în Municipiul Cluj-Napoca şi zona peri-urbană
În 1557 are loc înfiinţarea la Cluj a Colegiului Protestant în clădirea mănăstirii
dominicane, secularizată prin reformă. Învăţământul umanist (renascentist) cerea
însuşirea limbii latine şi cunoaşterea culturii antice.
Învăţământul românesc rămâne în seama unor şcoli săteşti sau mănăstireşti (ex. Vad,
Feleac).
Şcoala luminismului – sec. XVIII – este marcată de noi colegii.
După anul 1800 apar şcoli săteşti în multe localităţi, în zona actuală periurbană la
Aşchileu Mare şi Aghireşu. La sfărşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
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mai funcţionau în Cluj şcoli profesionale de ucenici, şcoli elemenatre agricole şi o
şcoală superioară de comerţ. Aceasta devine academie comercială în 1902.
În perioada habsburgică şcolile clujene aparţineau altor naţionalităţi (maghiari,
germani).
După 1 decembrie 1918 învăţământul cunoaşte transformări radicale. Apar şcoli în
limba română (1919-1920).
În 1939 funcţionau la Cluj 14 şcoli medii teoretice (7 româneşti şi 7 maghiare). În urma
Dictatului de la Viena s-a oprit vremelnic procesul de dezvoltare a şcolii româneşti.
După 1944 are loc reforma învăţământului, generalizarea învăţământului şcolar
obligatoriu. S-a prelungit durata obligatorie a învăţământului de la 4 ani la 7 ani, apoi la
8 ani. Are loc o diversificare a tipurilor de şcoli. Învăţământul preşcolar cunoaşte o
amplă dezvoltare.
Învăţământului liceal teoretic i se ataşează liceele de profil (26 licee industriale, unul
sanitar, 2 economice). Are loc o îmbogăţire a bazei tehnice materiale şi a materialelor
didactice.
2.2.2.3.2 Structura prezentă a sistemului local de învăţământ
2.2.2.3.2.1 Situaţia învăţământului preuniversitar
În prezent există in zona de proiect 159 unităţi de învăţământ, din care: 71 grădiniţe de
copii, 37 şcoli pentru învăţământul primar şi gimnazial, 26 licee de diferite profiluri şi 18
grupuri şcolare pentru învăţământul profesional, şcoli de maiştri şi postliceale. Populaţia
şcolară din învăţământul de stat este compusă din 8023 copii grădiniţă, 56987 elevi, din
care 31556 în şcoli generale, 17506 în licee, 4603 în şcoli profesionale şi peste 3000 în
şcoli postliceale. Procesul de învăţământ este asigurat de peste 5000 cadre didactice.
Baza materială: 5154 săli de clasă, 1319 laboratoare, 169 ateliere şcolare, biblioteci, săli
şi terenuri de sport.

2.2.2.3.2.2 Învăţământul universitar
La inceputul anului universitar 2006-2007, oferta de invatamant superior in Municipiul
Cluj-Napoca consta din:









Universitatea “Babeş-Bolyai” – 19 facultăţi şi 18 colegii (38900 studenţi)
Universitatea Tehnică – 8 facultăţi şi un colegiu tehnic (9754 studenţi)
Universitatea de Medicină şi Farmacie “ Iuliu Haţieganu” – 3 facultăţi şi 3
colegii (3900 studenţi)
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – 4 facultăţi şi un
colegiu universitar (4275 studenţi)
Academia de Mizică “ Gheorghe Dima” – 3 facultăţi (826 studenţi)
Universitatea de Artă şi Design – 2 facultăţi şi un colegiu (650 studenţi).
Lângă aceste universităţi de stat, menţionăm universităţile particulare
(private):
Universitatea Avram Iancu (1700 studenţi)
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Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” – 2 facultăţi (826 studenţi)
Universitatea “Bogdan Vodă” – 3 facultăţi (1857 studenţi)
Universitatea “Sapientia” (în limba maghiară) – 2 facultăţi

In afara de campusurile din municipiu, exista sau se preconizeaza organizarea de
cursuri in localitatile: Gherla, Turda, Huedin, Zalău.
2.2.2.3.2.3 Învăţământul profesional şi tehnic
Numarul de elevi care aleg sa urmeze scoli profesionale / vocationale este in continua
crestere, reflectand cererea pietei pentru muncitori de inalta calificare.
Figura 2-8 Participarea în învăţământul vocaţional

Ponderea este concentrata asupra a trei filiere: vocaţională, tehnologică şi teoretică
arată o scădere a filierei tehnologice, în favoarea filierei teoretice. De altfel sondajele
de opţiuni în rândul elevilor, indică preferinţa elevilor pentru filiera teoretică.
2.2.2.4

Antreprenoriat şi inovaţie

Cultura antrepenoriala este un lucru de data relativ recenta in mediul economic din
Romania. Desi prezenta intr-o oarecare masura la toate grupele de varsta, ea este mai
usor de insusit de catre tineri. Ea face de asemenea obiectul multor programe de
suport si indrumare implementate de autoritatile publice centrale si locale.
2.2.2.4.1 Antreprenoriat
Desi dinamica in comparatie cu nivelul general din Romania, nivelul de activitate
antrepenoriala din zona deproiect este cu mult in urma celui din UE. Aceasta a dus la
implementarea de programe de sustinere a activitatii antreprenoriale, cum ar fi:


Parcul Industrial pentru Tehnologii Avansate Cluj (Tetarom I), inaugurat in 17
noiembrie 2005 gazduieste in prezent 25 de firme cu capital romanesc si strain,
ale caror activitate se caracterizeaza printr-un procent ridicat de valoare
adaugata si care se inscriu in principal in urmatoarele sectoare: IT (software,
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hardware, networking), circuite integrate, comunicatii, industrie auto. Parcul
industrial Tetarom I a fost realizat cu sprijin Phare, valoarea investita in
construirea acestuia s-a ridicat la peste 6,4 milioane euro.
Se preconizeaza inceperea lucrarilor la un incubator de afaceri in ClujNapoca, ce va avea suprafata construita de 1333 mp.

2.2.2.4.2 Inovaţie
Ca si antrepenoriatul, inovatia este in conditii normale un fenomen emergent: fortele
pietei ofera conditii si motivatie viitorilor inovatori. In conditiile in care economia
(romaneasca) isi revine cu greu in urma a 50 de ani de comunism, sunt inca necesare
masuri de sustinere a dezvoltarii fenomenului.
2.2.2.4.2.1 Activitatea de inovare în întreprinderi
La nivel european, 51% dintre întreprinderile productive sunt tehnologic inovatoare. La
nivelul anului 2001, pentru care existã date statistice, numai 5,2% din întreprinderile din
industria prelucrãtoare au desfãsurat activitate de cercetare-dezvoltare, iar 2,4% au
fãcut exporturi, valoarea produselor lor noi si îmbunãtãtite detinând cca.10% din
exporturi.
Ponderea întreprinderilor inovative reprezintã 17% din întreprinderile active din
economie (cu cca.16% din numãrul total de salariati). Cifra de afaceri a întreprinderilor
inovative are o pondere de 42% din cifra totalã de afaceri a întreprinderile active. In
2004, suma totala a cheltuielilor pentru activitati de inovare s-a ridicat la 24.475.941
milioane ROL, dintre care 68% reprezinta cheluieli efectuate de firmele mari, 21% de
catre firmele mijlocii si 11% de catre firmele mici.
La nivel national, structura întreprinderilor inovative are urmãtoarele caracteristici:


din punct de vedere al dimensiunii:
o 83,4% sunt IMM-uri (53,7% întreprinderi mici si 29,7% mijlocii);
o 16,6% sunt întreprinderi mari.



din punct de vedere al domeniului principal de activitate:
o 73% industrie;
o 27% servicii (12% comert, 10% tranzactii imobiliare, 4,7% transporturi si
comunicatii).

Infrastructura de transfer tehnologic si inovare, respectiv entitãtile specializate pentru
difuzarea, transferul si valorificarea în economie a rezultatelor de cercetare-dezvoltare,
se aflã într-un proces de constructie institutionalã.
In perioada 2000-2004, numai aproximativ 17% din numarul total de firme au desfasurat
activitati inovative de succes, marea majoritate in sectoarele: industria prelucratoare si
servicii. Acest procent contrasteaza cu datele provenite din UE15, unde in anii 19982000 44% dintre firme erau considerate ca fiind inovatoare. Se remarca insa faptul ca in
Romania intreprinderile mari se apropie de acest procent, cu 41%. Intreprinderile sub 49
de anjagati au dezvoltat activitati inovatoare doar in proportie de 13%.
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Sectoarele cele mai inovatoare in Romania sunt:
Tabelul 2-10 Sectoare inovatoare din România

Nr.

Activitatea
[denumire]

Procent din firmele
inovatoare
[%]

1

Intrumente de precizie medicala, produse de optica medicala,
instrumente pentru fabricarea ceasurilor

2

Produse si substante chimice

44%

3

Mijoace de transport rutier

40%

4

Tranzactii imobiliare

36%

5

Petrol, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari

35%

6

Masini si echipamente

35%

7

Metalurgie

34%

8

Masini si aparate electrice

34%

9

Mobila si alte activitati industriale ce nu se regasesc in nici o alta
clasificare

29%

Echipamente de calcul si birou

27%

10

45%

Majoritatea inovatiilor (75%) se refera la inovarea de produs si inovarea de proces. Insa,
marea majoritate a inovatiilor tehnologice se refera la achizitionarea de masini si
echipamente noi (58% pentru toate firmele si pana la 73% pentru firmele mici). IMMurile românesti sunt mai putin inclinate sa faca schimbari de strategie sau de
organizare, ele fiind mai inovatoare in activitati de marketing sau design.
Legat de participarea intreprinderilor in proiecte de cooperare pentru cercetare,
partnerii cei mai frecventi constau in firme romanesti si doar intr-o mica masura din alte
tari din UE. Posibilitatea angajarii in activitati de cooperare cu o firma straina creste
odata cu dimensiunea intreprinderii.
Cu toate acestea, avand in vedere ca doar 3% din intreprinderile mici si 21% si cele
mijlocii sunt inovative, proportia IMM-urilor care coopereaza cu firme din strainatate in
C&D este sub 3% pentru firmele mici, de 4,6% pentru cele mijlocii si de 16% pentru
firmele mari.
Successul activitatilor inovatoare poate fi evaluat prin:





largirea pietei, ca urmare a introducerii unor produse noi sau imbunatatite
cresterea profitului datorita cresterii productivitatii ca urmare a imbunatatirii
proceselor
reducerea impactului negativ al activitatilor economice asupra mediului
inconjurator
introducerea standardelor de calitate

2.2.2.4.3 Cercetare-Dezvoltare
Daca masurile de sustinere a inovatiei la nivelul sectorului privat sunt in general de
natura sa genereze rezultate pozitive, sistemul de cercetare-dezvoltare este mai putin
usor de apreciat. Exista voci critice care sunt de parere ca initiativa in cercetaredezvoltare ar trebui lasata in intregime la latitudinea sectorului privat.
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Exista in Romania un sistem national de cercetare-dezvoltare; acesta cuprinde
urmatoarele categorii de unitati:
A. Unitati de drept public:





institute nationale de cercetare-dezvoltare;
institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Romane si de
cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura;
institute de invatamant superior acreditate sau structuri ale acestora;
institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor
nationale, companiilor nationale si regiilor autonome de interes national.

In sistemul national de cercetare-dezvoltare mai sunt sunt cuprinse, in afara unitatilor si
institutiilor de mai sus si urmatoarele categorii de unitati si institutii:
B. Unitatile si institutiile de drept public:






institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii
publice;
institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor
nationale, companiilor nationale si regiilor autonome sau ale administratiei
publice centrale si locale;
centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri
internationale;
alte institutii publice sau structuri ale acestora, care au in obiectul de
activitate cercetarea-dezvoltarea.

C. Unitatile si institutiile de drept privat:










unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca societati comerciale;
societati comerciale, precum si structurile acestora care au in obiectul de
activitate cercetarea-dezvoltarea;
institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale acestora
Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare care beneficiaza de finantare si
din fonduri publice sunt obligate sa asigure urmarirea realizarii transferului
tehnologic.
Sursele de finantare pentru activitatea de cercetare desfasurata de unitatile si
institutiile din cadrul sistemului national de cercetare se constituie din:
fonduri de la bugetul de stat;
fonduri atrase de la agenti economici;
fonduri provenite din cooperari internationale;

Principalele instrumente prin care se asigura finantarea cercetarii sunt:




proiectele finantate prin programele nationale cuprinse in planul national de
cercetare-dezvoltare si inovare al Romaniei
proiectele finantate prin programele sectoriale
proiectele prioritare ale ministerelor de resort

La nivel national, peste 60% din activitatile de cercetare-dezvoltare se desfasoara in
sectorul public.
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In perioada 1999-2005 urmatoarele programe de C&D au fost derulate la nivel national:
Tabelul 2-11 Programe de cercetare-dezvoltare in perioada 1999-2005

Perioada
de
desfasurare

Programul
[denumire]

[anii]

Buget
multi-anual
1999-2000

Buget
multi-anual
2001-2005

Total
Buget
1999-2005

[mil. Lei]

[mil. Lei]

[mil. Lei]

A) Cercetarea si inovarea in sprijinul modernizarii si relansarii economiei
Agricultura si alimentatie (AGRAL)

2001-2005

-

2.200.000

2.200.000

Mediu, energie, resurse (MENER)

2001-2005

-

2.200.000

2.200.000

Amenajarea teritoriului si
transporturi (AMTRANS)

2001-2005

-

1.000.000

1.000.000

Viata si sanatate (VIASAN)

2001-2005

-

1.400.000

1.400.000

Relansarea economica
prin cercetare si inovare (RELANSIN)

1999-2005

230.162,9

1.800.000

2.030.162,9

Stimularea aplicarii inventiilor (INVENT)

2001-2005

-

600.000

600.000

Calitate si standardizare (CALIST)

1999-2005

23.499,6

900.000

923.499,6

Consolidarea infrastructurilor calitatii si
standardizarii (INFRAS)

1999-2005

9.590,1

900.000

909.590,1

B) Cercetarea si inovarea in sprijinul formarii noii economii bazate pe cunoastere
Societatea infomationala (INFOSOC)

2001-2005

-

2.000.000

2.000.000

Biotehnologii (BIOTECH)

2001-2005

-

1.600.000

1.600.000

Materiale noi, micro si
nanotehnologii (NANOMAT)

2001-2005

-

1.400.000

1.400.000

Tehnologii in domeniul aeronautic si
spatial (AEROTECH)

2001-2005

-

1.000.000

1.000.000

C) Cercetare fundamentala, de interes
socio-economic si cultural (CERES)

2001-2005

-

1.000.000

1.000.000

D) Cooperare si
parteneriat international (CORINT)

1999-2005

13.954,7

2.000.000

2.013.954,7

TOTAL PROGRAME

1999-2005

277.207,4

-

20.277.207,4

Desi intreaga constructie institutionala dedicata cercetarii si dezvoltarii poate fi descrisa
cu o sonoritate impresionanta, ea nu impresioneaza nici prin rezultate, nici prin cifrele
implicate. Granturile in domeniu sunt in general mici, iar rezultatele, daca exista, nu par
sa fi facut vreun impact notabil in piata.
In zona de proiect, ponderea activitatilor de cercetare/dezvoltare din PIB-ul Zonei
Metropolitane este extrem de mica, de numai 0,19% - si aceasta intr-un oras cu o
puternica traditie si capacitate universitara.
Este plauzibil ca si criticii sistemului sa aiba dreptate – ca cercetarea si dezvoltarea sa
aiba un efect pozitiv simtitor asupra economiei numai atunci cand au loc din initiativa
privata, in cadrul unei activitati generatoare de profit, cu caracter aplicat, rezultand in
inovatie sau intr-o sporire substantiala a productivitatii.

2.3

Potenţialul pentru clustere

In economiile avansate, stratul cel mai dinamic al economiilor regionale este compus
dintr-un amestec de „economic clusters”. „Clusters” sunt grupuri de companii si institutii
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asociate activand intr-un domeniu sau specialitate comuna, situate in relativa
proximitate geografica, care includ atat producatori / fabricanti / prestatori de servicii,
cat si prestatori de servicii conexe (bancheri si societati de asigurare specializate, etc.),
furnizori, universitati si asociatii profesionale. Astfel, exemple clasice de „clusters” sunt
industria electronica din Silicon Valley in California, industria ceasurilor din Elvetia, etc.
Un cluster actioneaza ca o arie de competenta, o rezerva de resurse in si din care
toate firmele implicate contribuie si se aprovizioneaza.
Majoritatea clusters care se cunosc s-au format in mod natural, spontan, prin libera
initiativa a participantilor, in cursul unor perioade relativ indelungate de timp.
Facilitarea aparitiei unui cluster solid care sa prinda „radacini” si sa devina viabil este
una din cele mai mari provocari a planificatorului in dezvoltarea economica.

2.3.1

Volumul total de activitate economică

Volumul total de activitate economica raportat in zona de proiect a fost, dupa cum
este prezentat in Tebelul 2-12, de peste 3,1 miliarde Euro in 2005
Tabelul 2-12 Nivelul de activitate economică raportată în Zona Metropolitană

Zona geografică

Activitate economică raportată

[denumire]

[milioane Euro]

[%]

3,010

79.7%

Municipiul Cluj-Napoca
Zona peri-urbana Cluj-Napoca

98

2.6%

Zona Metropolitana Cluj-Napoca

3,108

82.3%

Judetul Cluj

3,776

100.0%

Fiecarfe sector al economiei locale care a generat acest volum de activitate prezinta
propria sa combinatie de factori care ii sustin pozitia competitiva in piata.

2.3.2

Nivelul de intensitate al consumului de resurse

In Figura 2-9 sunt prezentate principalele sectoare ale economiei locale, grupate in
functie de principalele lor surse de avantaj competitiv. Natura acestor surse releva
pozitia competitiva a sectorului respectiv.
De la stanga la dreapta, aceste grupari sunt:


Sectoare cu un consum intensiv de mana de lucru:
o Agricultura, silvicultura si piscicultura
o Alte activitati de servicii personale
o Inchirieri, alte servicii si diverse
o Constructii
o Textile, marochinarie, incaltaminte



Sectoare cu un consum intensiv de resurse naturale:
o Industrii extractive
o Procesarea lemnului
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Sectoare care combina un consum intensiv de resurse naturale cu economii de scara:
o Industria alimentara si a bauturilor
o Salubritate, ape uzate, reciclare
o Utilitati (apa, termie, gaze)
o Prelucrari minerale, cauciuc, mase plastice, neferoase
o Posta si telecomunicatii
o Activitati anexe de transport, turism
o Tranzactii imobiliare



Sectoare in care eficienta deriva in principal din ordinul de marime portivit (de obicei
mare) al operatiunii, respectiv economii de scara:
o Industria constructiilor metalice
o Echipamente, mijloace de transport
o Comert carburanti



Sectoare in care factorul determinant al avantajuli competitiv este cunoasterea –
sectoare bazate pe know-how:
o Industria de masini si aparate electrice (OEM)
o Intermedieri financiare si activitati auxiliare
o Informatica si activitati conexe
o Cercetare-dezvoltare
o Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
o Admin publica, invatamant, sanatate
o Activitati recreative, culturale si sportive



Sectoare in care pozitia competitiva a firmelor depinde atat de ordinul de marime
(economii de scara) cat si de know-how:
o Fabricarea produselor chimice
o Industria de masini si echipamente (OEM)
o Industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou
o Comert cu ridicata si servicii de intermediere
o Comert cu amanuntul
o Hoteluri si restaurante
o Transporturi terestre si prin conducte
o Edituri, poligrafie

Natura surselor de avantaj competitiv care definesc un sector economic determina
modul in care firmele vor face competitie intre ele, marjele de profit ce se pot practica
de catre firme si sustenabilitatea acestora.
Exista o stransa legatura intre natura serviciului sau a produsului finit si natura avantajului
competitiv; aceasta se leaga de notiunea economica de „comoditate” versus „produs
diferentiat”. Prin definitie, o comoditate este un produs perfect ne-diferentiat, ca de
exemplu petrolul, sau aurul (Nimanui nu ii pasa care anume gram de aur ne-prelucrat,
sau care anume baril de petrol il cumpara). Comoditatile sunt elastice la pret (raspund
imediat la orice schimbare in balanta dintre cerere si oreta a pietei). La polul opus se
afla produsele diferentiate, cum ar fi obiecte de arta, bijuterii si haine de marca.
Acestea sunt relativ inelastice la pret (cine vrea sa cumpere un anumit tablou semnat
de Picasso va da, pana la un anumit prag, oricat sa il achizitioneze).
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Figura 2-9 Sectoare economice în zona de proiect pe tipuri de resurse

Astfel, sectoarele din partea stanga a graficului, cuprinzand activitati care se bazeaza
in principal pe un consum ridicat de mana de lucru sau de resurse naturale, tind sa
genereze produse care au mai mult natura unei comoditati; acestea permit marje de
profit mai limitate si mai nesigure (in special intr-o piata volatila), si dispar atunci cand
sursa de avantaj competitiv se pierde – spre exemplu, in cazul mainii de lucru, fabricile
de textile se muta in alta parte in momentul inc are pretul mainii de lucru se ridica peste
un anumit prag. Fenomenul este exact opus in partea dreapta a graficului, unde sursa
de avantaj competitiv este know-how, imbinat – sau nu – cu econoiile de scara. Acest
tip de avantaj competitiv tinde sa fie durabil si adaptabil la schimbarile in piata.

2.3.3

Principalele sectoare cu potenţial de cluster

Sectoarele din partea dreapta a graficului sunt mult mai probabil capabile de a forma
clustere. Dintre acestea, prin numarul si evolutia firmelor, dau semne de clustere
emergente urmatoarele sectoare:
•
•
•

Industria de masini si aparate electrice (OEM)
Intermedieri financiare si activitati auxiliare
Informatica si activitati conexe – in special IMM’uri specializate in IT&C;
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•
•

Fabricarea produselor chimice
Industria de masini si echipamente (OEM), in special firme furnizoare pentru
industria auto

2.4

Strategii de dezvoltare existente

2.4.1

Sectoare prioritare

Sectoarele prioritare, conform Strategiei de Dezvoltare a Judetului Cluj, sunt:






2.4.1.1

Cercetare si invatamant superior
Informatica si activitati conexe
Industria metalurgica
Constructii (Materiale de constructii)
Activitati anexe si auxiliare de transport; activitati ale agentiilor de turism
Industria de prelucrare a lemnului
Proiecte în domeniul transporturilor, de interes pentru zona de proiect

Refacerea echilibrului
intermodalitatii.

intre

diferitele

modalitati

de

transport

si

dezvoltarea

Tabelul 2-13 Proiecte mari în curs, cu finanţare asigurată

Proiectul

Buget

[denumire]

[milioane Euro]

Autostrada Bors-Brasov: tronson Bors-Suplacu de Barcau

245,3

Autostrada Bors-Brasov: tronson Suplacu de Barcau-Mihailesti

488,5

Autostrada Bors-Brasov: tronson Mihailesti-Gilau

148,9

Autostrada Bors-Brasov: tronson Gilau-Campia Turzii

371,3

Autostrada Bors-Brasov: tronson Campia Turzii -Tg. Mures (partial)

143,1
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Tabelul 2-14 Proiecte mari propuse pentru POS

Locul

Proiectul

Buget

[nr.]

[denumire]

[milioane Euro]

1
2

3

Drum expres
Petea (Vaja) - Satu Mare - Baia Mare - Zalau
Electrificarea, dublarea si modernizare CF
Episcopia Bihor - Cluj-Napoca - Teius
pentru viteze maxime de 160 km/h
Electrificare, dublare, modernizare si transformare
in CF rapida Episcopia Bihor - Apahida
Transformare in CF rapida Apahida - Teius
Tren suspendat cu monosina in Cluj-Napoca:
T1 Manastur – Marasti
Tren suspendat cu monosina in Cluj-Napoca:
T1 Manastur – Marasti

4

Sistemul de centuri al municipiului Cluj-Napoca
Autostrada Centura Cluj-Napoca Nord
Centura Cluj-Napoca sud

5

Dezvoltarea Aeroportului International Cluj-Napoca
Cluj - Extinderea pistei la 2100 m
Cluj - Extinderea pistei la 2500 m
Cluj – Constructie terminal Cargo
Cluj - Constructie cale de rulare suplimentara
Cluj - Constructie terminal nou pasageri
Cluj - Extinderea platformei
de imbarcare-debarcare vest

9

Electrificarea si modernizarea CF
Satu Mare - Dej - Cluj
pentru viteze maxime de 120 km/h
Electrificare si modernizare Dej – Satu Mare

2.4.2

Strategii în domenii - cheie

2.4.2.1

Învăţământul

845
750

250

290

50

330

Ţintele Strategiei de la Lisabona privind învăţământul, până în 2010 (stabilite la
Barcelona, în martie 2002), sunt următoarele:






Reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala cu 50% (până în
2010);
Cel puţin 85% din persoanele cu vârsta de 22 ani şi 80% cu vârsta între 25-64
ani din Uniunea Europeană ar trebui să fie absolvenţi ai unor cursuri secundare
superioare;
Nivelul mediu UE de participare la procesul de formare continuă ar trebui să
fie de cel puţin 12,5% din populaţia adultă activă (grupa de vârsta 25-64 ani);
Reducerea ratei medii UE a abandonurilor şcolare sub 10%.
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Obiective strategice şi domenii de intervenţie (tipuri de măsuri):


Creşterea calităţii şi productivităţii muncii prin educarea şi fomarea continuă a
forţei de muncă, promovarea adaptabilităţii şi antreprenoriatului
o Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor;
o Promovarea şi sprijinirea antreprenoriatului în vederea creării de locuri de
muncă mai multe şi mai bune;
o Promovarea dezvoltării capitalului uman şi a învăţării pe tot parcursul
vieţii.



Ocuparea deplină a forţei de muncă
o Combaterea şomajului de lungă durată, în special în rândul tinerilor şi
integrarea pe piaţa muncii a persoanelor inactive;
o Îmbunătăţirea accesului la ocupare pentru persoanele aflate în căutarea
unui loc de muncă;
o Promovarea prelungirii vieţii active şi creşterea participării pe piaţa muncii
a persoanelor cu vârsta peste 55 de ani;
o Întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei instituţiilor de pe piaţa
muncii şi promovarea parteneriatului privind ocuparea forţei de muncă.

2.4.2.2

Strategia de dezvoltare a resurselor umane

Obiectivul general al „Strategiei Regionale de Dezvoltare a Resurselor Umane” 20072013:
Creşterea gradului de ocupare in Regiune prin modernizarea învăţământului profesional şi
tehnic şi dezvoltarea parteneriatului social, prin adaptarea programelor de formare continuă a
adulţilor la cerinţele dinamice ale pieţei muncii şi promovarea incluziunii sociale.

Obiective specifice:











Modernizarea sistemului TVET pentru creşterea gradului de ocupare, printr-o
mai bună corelare între ofertă şi cerere pe piaţa muncii. Integrarea adulţilor în
TVET
Dezvoltarea parteneriatului social pentru a răspunde schimbărilor de pe piaţa
forţei de muncă
Promovarea formării continue pentru adulţi (învăţarea pe tot parcursul vieţii),
cu preponderenţă în cadrul sistemului TVET, pentru creşterea ratei de ocupare
şi accelerarea dezvoltării economice
Pregătirea forţei de muncă pentru dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere şi promovarea instruirii antreprenoriale (prin investiţii în
învăţământul universitar)
Promovarea accesului egal şi a incluziunii sociale în educaţie formare
profesională şi pe piaţa muncii
Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi management a resurselor umane la
nivel regional
Susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii sociale, şi îmbunătăţirea accesului la
serviciile medicale în zonele slab populate şi rurale

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ZONEI METROPOLITANE CLUJ-NAPOCA
Analiza situaţiei existente
Volumul I - Partea scrisă

55/66

3

CARACTERISTICI DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ

Naşterea oraşului Cluj, ca a majorităţii oraşelor transilvănene, se datorează marelui
proces de transformări social-economice care a fost feudalizarea societăţii
Transilvaniei. În centrul unui variant hinterland economic (Munţii Metaliferi, ocnele de
sare de la Cojocna şi Sic, regiunea cerealieră dinspre sud-est) având şi rosturi politice şi
militare de seamă, la încrucişarea căilor de comunicaţie din trei direcţii principale, pe
locul vechii aşezări dacice şi a oraşului roman Napoca, ia naştere, pe la sfârşitul
secolului al XII-lea, cetatea Cluj (castrum Clus). Acest castru era, pe de o parte, centru
militar, pe de altă parte, în acea vreme, era şi centru administrativ al comitatului cu
acelaşi nume. Cetatea cuprindea un pătrat situat în centrul de azi al oraşului, pe o
suprafaţă de circa 7 ha, înconjurat de ziduri, la început din lemn şi mai apoi, din a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea din piatră. Cetatea era locuită de ostaşi (castrenses),
de iobagi ai cetăţii (iobagiones castri), de udvornici, oameni cu preocupări
meşteşugăreşti şi negustoreşti, dar care se îndeletniceau în acelaşi timp şi cu agricultura
şi de unii dregători administrativi. Clujul rămâne în această situaţie de pe la 1275, când
e dăruit episcopului de Alba – Iulia, până pe la începutul secolului al XIV-lea.
Transformările economice de la sfârşitul secolului al XIII-lea şi începutul secolului
următor, prin care trece Ţara Transilvaniei, schimbă încetul cu încetul şi caracterul
aşezării Cluj. Astfel aşezarea de la Cluj îndeplineşte rosturi economice tot mai
importante. Noii regi din dinastia de Anjou, pentru a înfrânge opoziţia nobiliară, au
nevoie de sprijin economic şi politic, pe care îl găsesc în aceste aşezări cu caracter
economic, în oraşe. La începutul secolului al XIV-lea (1316), Clujul este declarat oraş
(civitas), bucurându-se de privilegii proprii oraşelor. Aceste privilegii au constituit un
puternic îndemn pentru alţi iobagi fugari să caute adăpost în faţa silniciilor feudale, iar
pentru meşteşugari şi negustori să desfăşoare activităţi economice, sub ocrotirea puterii
centrale. Astfel populaţia se înmulţeşte, casele sporesc, suprafaţa oraşului creşte în jurul
vechiului castru, folosind drept spaţiu terasa inferioară a Someşului Mic, foarte potrivită
în acest scop, mai ales că asigura şi posibilitatea aprovizionării cu apă din bogata
pânză freatică. În acestă etapă Clujul este o aşezare cu caracter mixt, meşteşugărescagricol.
Suprafeţele plane ale teraselor inferioare şi ale luncii, cu un sol aluvionar fertil, ofereau
terenuri deosebit de prielnice pentru culturi. Întâlnim în Clujul acestei vremi: proprietari
de pământ, proprietari de case, meşteşugari şi negustori şi chiar oameni săraci, fără
pământ şi fără case. Clujul avea o piaţă în jurul căreia meşteşugarii îşi aşezau şetrele în
zilele de târg; existau chiar clădiri de piatră. Ritmul de dezvoltare a oraşului Cluj în
secolul al XIV-lea este deosebit de accelerat. În faţa liberei dezvoltări se ridică însă
feudalii locali, cu tendinţe de acaparare şi de dominare a vieţii orăşeneşti. Dacă aceşti
orăşeni vroiau să meargă pe drumul ascendent pe care porniseră, trebuiau să facă
două lucruri: să înlăture piedicile puse în calea lor de feudalul local, mănăstirea
benedectină de la marginea oraşului şi să se organizeze în bresle. Şi în adevăr la 1336,
clujenii, meşteşugari în primul rând, încep lupta deschisă împotriva mănăstirii de la ClujMănăştur.
Era o urmare firească a acestei dezvoltări, privilegiul acordat clujenilor de a-şi putea
înconjura oraşul cu o centură de ziduri. Regele Sigismund de Luxemburg, la cererea
orăşenilor şi pentru a-i apăra de jafurile nobilimii şi ale altor vrăjmaşi în 1405 acordă
clujenilor dreptul de a-şi ridica ziduri în jurul oraşului, apoi bastioane în diferite puncte
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În felul acesta, pe la mijlocul secolului al XV-lea, Clujul dinlăuntrul zidurilor, împreună cu
suburbiile sale, era unul din cele mai mari oraşe ale Transilvaniei, numărând circa 40004500 locuitori. Meşteşugari tot mai numeroşi şi mai puternici, organizaţi în numeroase
bresle, practicând vreo patruzeci de branşe meşteşugăreşti, vor reuşi să cucerească
puterea politică în oraş, îndepărtând puterea proprietarilor de pământ şi obţinând o tot
mai mare autonomie a oraşului. Oraşul înconjurat cu ziduri, şanţuri şi turnuri este pus sub
jurisdicţia regelui.
Oraşul are de acum înainte un plan urbanistic. În registrul de impuneri din anul 1453 sunt
pomenite zece străzi principale înlăuntrul zidurilor care traversau oraşul în lungime,
dintre care cinci se prelungeau şi în afara zidurilor, ceea ce înseamnă că încă de pe la
mijlocul secolului al XV-lea, deci după mai puţin de 50 de ani de la ridicarea zidurilor,
suburbiile oraşului erau în plină dezvoltare, indicând direcţia urbanistică în veacurile
următoare. Erau apoi o mulţime de străzi secundare care făceau legătura între străzile
principale în lungul şi latul oraşului (a se vedea Figura 3-1 de mai jos).
În a doua jumătate a veacului al XV-lea şi întreg secolul al XVI-lea, oraşul Cluj cunoaşte
în general o prosperitate economică şi politică continuă, cu unele perioade de
stagnare, cauzate de luptele politice interne, de războaiele de acaparare dintre turci şi
austrieci. Această prosperitate rezultă din mai multe fapte: oraşul creşte mult în direcţia
vestică, spre vechiul sat românesc din apropiere, Mănăştur, spre est de-a lungul
Someşului şi spre sud-est pe artera comercială care lega centrul Transilvaniei cu sudul.
Suprafaţa oraşului ajunge astfel în secolul al XVI-lea, la circa 7000-75000 oameni, dintre
care majoritatea erau meşteşugari, apoi negustori.
Sporeşte şi diviziunea socială în sânul meşteşugarilor, numărul branşelor meşteşugăreşti
ajungând la circa 50. Breslele meşteşugăreşti ating numărul de 30. Se formează
întreprinderi economice mai dezvoltate, care depăşesc nivelul atelierelor
meşteşugăreşti obişnuie, luând caracterul unor ateliere manufacturiere. Comerţul
devine foarte activ nu numai pe piaţa oraşului, dar meşteşugarii şi negustorii clujeni
acaparează şi piaţa altor oraşe. Pe piaţa Clujului apar negustori din toate oraşele
Transilvaniei şi chiar din Moldova.
Veacul al XVII-lea nu marchează nici un progres în dezvoltarea Clujului, ci constituie o
perioadă de stagnare. Cauzele sunt multiple: luptele interne pentru tron; războaiele
pentru cele două imperii, otoman şi austriac, pentru stăpânirea acestei ţări; războaiele
aventuroase ale unor principi (Gabriel Batori, Gheorghe Rakoczi II); întreruperea
legăturilor comerciale ale Transilvaniei cu Apusul; unele calamităţi naturale care s-au
abătut asupra oraşului: epidemiile din anii 1618-1619, incendiul din anul 1655, care a
distrus trei pătrimi din clădirile oraşului; stabilirea capitalei principatului transilvan la
Alba- Iulia şi altele. Din aceste motive, suprafaţa clădită a oraşului sporeşte foarte puţin,
în direcţia nord-est, după cum foarte puţin sporeşte şi populaţia. Pe la 1703 existau în
Cluj circa 1172 de propietari de case, ceea ce înseamnă o populaţie de circa 6000 de
suflete. La aceasta se pot adăuga şi alţi locuitori, fără case, astfel că întreaga
populaţie a oraşului poate ajunge la vreo 8000 de suflete, deci un spor foarte mic faţă
de veacul precedent (a se vedea Figura 3-2 de mai jos).
Prefacerile prin care trece Transilvania în secolul al XVIII-lea se resimt şi în transformările
suferite de oraşul Cluj. După ocuparea Transilvaniei de austrieci, la sfârşitul secolului al
XVII-lea, Clujul, alături de celelalte oraşe importante ale ţării, ajunge în stăpânirea
oastei imperiale. Vechile privilegii orăşeneşti sunt abolite în mare parte. Administraţia
oraşului ajunge în mâna ofiţerilor austrieci.
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Figura 3-1 Clujul Medieval

Ţinând seama de importanţa strategică a Clujului, în oraş se stabileşte o garnizoană
militară. Pe seama acesteia se construieşte, între anii 1713 şi 1716, pe malul stâng al
Someşului pe platoul plantat cu vii, o cetăţuie. Poziţia strategică a acesteia a fost bine
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aleasă. S-a folosit ca spaţiu terasa de 60 m a someşului cu Nadăşul. Pe lângă faptul că
domină atât valea Someşului, cât şi pe aceea a Nadăşului, acest interfluviu prezintă un
abrupt puternic către sud şi est, cu pante care depăşesc 40-450, foarte greu
accesibile. În acelaşi timp, tot spaţiul cuprins la vest este împădurit, astfel încât şi din
acest punct de vedere apărarea devenea mai uşoară.
În secolul al XVIII-lea, Clujul devine un oraş al nobilimii ardelene, iar din anul 1718
îndeplineşte şi rolul de capitală a Transilvaniei, sediu al guvernului şi loc de întrunire a
dietei. Pe la anul 1760 existau în Cluj 87 de familii nobiliare. Pe când centrul oraşului se
îmbogăţeşte cu unele clădiri publice şi cu palate nobiliare impunătoare, în stil baroc
(palatul Banffy, palatul Josika), periferiile sale rămân locuri pentru agricultură, livezi şi vii.
Fruntea terasei de 60 m, cu expoziţie sudică, oferă condiţii prielnice viticulturii, care se
extinde spre vest până în dreptul Mănăşturului, iar spre est până în dreptul Someşenilor.
Pentru cultivarea ogoarelor, la periferia oraşului se aşază locuitori ai Hochstadului,
„hoştezenii”, care-şi construiesc case modeste. Clujul se extinde în partea nordică, în
jurul noii cetăţui şi al suburbiilor (Mănăştur, Someşeni şi Pata).
Datorită condiţiilor economice, politice şi strategice, Clujul ar fi putut să se dezvolte şi
mai repede, dacă politica austriacă nu ar fi frânat în mod conştient şi interesat
dezvoltarea economică a Transilvaniei, pentru a rezerva această ţară ca piaţă de
desfacere a produselor austriece şi ca loc de obţinere a materiilor prime în condiţii cât
mai avantajoase pentru ei. Din această cauză, industria prelucrătoare este înăbuşită,
rămânând să-şi satisfacă necesităţile de consum ale populaţiei doar atelierele
meşteşugăreşti, alături de produsele manufacturiere austriece. Desfacerea produselor,
fie băştinaşe, fie străine, trebuia îndeplinită de negustori care se aşază, astfel în număr
tot mai mare la Cluj. Pe lângă vechii negustoru maghiari şi saşi, în acest veac pătrund în
oraş, „grecii”, macedo-români sau români ardeleni, numărul lor ajungând prin anul
1770 la circa 500, astfel încât îşi pot construi o biserică proprie, ortodoxă, la anul 1747.
Clujul ia tot mai mult un aspect de oraş mare: centru politic al Transilvaniei, capitala ţării
centru comercial însemnat, unde se desfăceau produse felurite şi îşi desfăşurau
activitatea numeroşi negustori şi centru cultural de seamă. În anul 1776 se reinfiinţează
universitatea, un colegiu cu patru facultăţi (drept, folozofie, ştiinţele naturii şi medicină),
pusă sub îndrumarea călugărilor piarişti, iar la 1792 un teatru permanent. Suprafaţa
clădită creşte şi ea ajungând la 151 ha, iar populaţia sporeşte considerabil; străzile
încep să fie pietruite, înlocuindu-se vechea podea de grinzi şi scânduri.
Evoluţia urbanistică şi demografică a oraşului Cluj, în secolul al XVIII-lea, rezultă în mod
concludent din comparaţia dintre conscripţiile efectuate în acest timp. La 1703 erau
1160 de familii, deci vreo 6000 de locuitori, la care trebuie adăugaţi oamenii săraci,
ceea ce înseamnă că populaţia Clujului putea ajunge la circa 7000 de locuitori. Existau
363 de case cu venituri (dintre care 201 case de piatră şi 162 de case de lemn) şi 405
case pustii şi grădini. Cetăţenii Clujului aveau la acea dată 656 ha de vii, 1896 ha
pământ arabil, 259 de cai şi 31 de boi. Peste 84 de ani, la 1787, numărul locuitorilor
ajunge la 10476 pentru ca la 1790 să atingă cifra de 10660.
Cu toate piedicile puse în calea progresului economic al Transilvaniei totuşi, datorită
forţelor de producţie care se dezvoltă, viaţa economică înregistrează unel salturi
sensibile, mai ales după revoluţia din anul 1848. În cadrul acestei dezvoltări iau fiinţă
cele dintâi manufacturi cu caracter capitalist ale oraşului Cluj încă din prima jumătate
a secolului al XIX-lea (de maşini, ţigarete, ulei, hârtie, zahăr, spirt, sticlă, mătase etc.).
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Figura 3-2 Etape de dezvoltare ale orasului Cluj

Creşterea industriei în a doua jumătate a veacului al XIX-lea la care s-au adăugat
instituţiile culturale tot mai numeroase, au făcut ca oraşul Cluj să ia o dezvoltare
deosebită, atât din punct de vedere edilitar, cât şi demografic. Pe la 1890 existau în
Cluj 14 fabrici în care lucrau 4906 muncitori (numai la fabrica de ţigarete lucrau, în
1890, 1000 muncitori). Pe la anul 1900, numărul fabricilor din Cluj ajunge la 27, iar totalul
muncitorilor din aceste fabrici atinge cifra de 7112, pentru ca în ajunul primului război
mondial să depăşească cifra de 7500. Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea mai existau la
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Cluj şapte instituţii bancare, cu un capital iniţial de 4.420.800 coroane, iar în ajunul
primului război mondial, instituţiile financiare ajung la 20 crescând în aceeaşi proporţie
şi capitalul bancar (101.596.000 coroane).
Înfiinţarea industriilor şi construirea căii ferate în 1870, au contribuit la sporirea populaţiei
clujene şi în aceeaşi măsură au contribuit la modificarea topografiei oraşului. Cartierele
noi ocupă suprafeţe tot mai mari, orientându-se spre vest până la satul Mănăştur, care
este înglobat în anul 1894 oraşului Cluj şi spre nord, în cartierul gării, în lungul căii ferate
şi în jurul industriilor situate, cele mai multe, în această zonă. Astfel suprafaţa clădită a
oraşului depăşeşte 770 ha, având însă foarte întinse terenuri virane.Se valorifică din nou
spaţiu prielnic pentru aşezări, în lungul văii Nadăşului, utilizându-se, ca şi în cazul
Someşului, la început terasa inferioară a acestuia. Pentru a se evita pericolul
permanent al inundaţiilor, din zona de vărsare a Nadăşului, se iau unele măsuri de
reglementare a cursului acestuia. Totuşi zona de confluenţă cu Someşul rămâne până
târziu spaţiu viran.
Instituţiile culturale care iau fiinţă în Cluj, în această perioadă: Academia de Drept
(1863), Universitatea cu cele patru facultăţi: medicină, ştiinţe, litere şi drept (1872),
Biblioteca Universităţii (1872), clinicile Universităţii (1872), Teatrul Naţional (1906),
contribuie la creşterea remarcabilă a oraşului şi sub aaspect demografic. Pe la anul
1850, Clujul avea o populaţie de 16.886 de locuitori, pentru ca în anul 1870 să ajungă la
26.638, iar în anul 1910 la 60.808. Oraşul se modernizează din ce în ce mai mult. Din anul
1826 se introduce iluminatul cu petrol al străzilor; în anul 1870, iluminatul cu petrol este
înlocuit cu gaz aerian, iar în anul 1906 se introduce curentul electric. În anul 1887, oraşul
este canalizat. În ajunul primului război mondial, Clujul devine astfel cel mai important
centru al Transilvaniei, atât sub raport economic, politic, cultural, cât şi sub raport
demografic şi edilitar.
Dezvoltarea Clujului în perioada românească, de după 1918, a cunoscut un ritm
deosebit. Acest fenomen apare ca ceva firesc dacă ţinem seama de funcţiile
îndeplinite de oraş: economice (cele mai multe întreprinderi industriale, bancare şi
comerciale, ajungând în 1930 la peste o mie), politico-administrative (capitala
Transilvaniei), culturale (cel mai de seamă centru universitar din Transilvania). Astfel,
numărul clădirilor ajunge în anul 1920 la 6283, în anul 1930 la 10627 (al gospodăriilor la
24.781), iar în anul 1948 la 15305. Populaţia statornică a Clujului era în anul 1930 de
100.844 de locuitori, în anul 1948 de 122.938, iar astăzi este de 354.752. Odată cu
construcţiile ce se fac pe terenurile virane din interioarul oraşului iau naştere noi
cartiere. Astfel suprafaţa teritoriului clădit era de 1862 ha în anul 1930 şi de 2007 ha în
anul 1948.
Extensiunea excepţional de rapidă a oraşului impune utilizarea ca spaţiu clădit şi a
versantului sudic al dealului Feleac.
După anul 1944 s-a trecut la construirea unor cartiere muncitoreşti, în jurul fabricii de
porţelan, în actualul cartier Donat, pe Calea Turzii şi în vechiul obor de vite, care va fi
utilizat în întregime în acest scop, dată fiind şi poziţia insalubră a acestuia pentru
cartierele din jur.
Dacă în prezent Clujul industrial are posibilitatea de a se extinde în lungul Someşului
Mic, către Someşeni şi chiar mai în aval, spaţiul locativ al centrului de mâine rămâne să
crească spre vest, către Floreşti, limitat bineînţeles şi aici de zona rezervată alimentării
cu apă. De asemenea, trebuie să se folosească la maximum printr-o temeinică
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sistematizare, vatra actuală a oraşului, demolându-se unele cartiere sau străzi insalubre,
fără monumente istorice şi înlocuindu-se cu clădiri masive. Dezvoltarea pe verticală
este prielnică şi ar putea rezolva, în mare măsură, problemele edilitare ale celui mai
mare oraş din Transilvania.
Zona periurbană reprezintă arealul din jurul Clujului, cu structuri complexe rezultate din
relaţiile reciproce pe care le are oraşul. Acest spaţiu este într-o permanentă structurare
şi organizare cu scopul de a acoperi o mare parte din necesităţile urbanului.
Centrul urban exercită o influenţă multilaterală asupra teritoriului înconjurător,
determinând funcţiile social-politice şi economice ale acestuia: aprovizionarea cu
produse şi forţă de muncă, dezvoltarea locurilor de agrement, amplasarea de unităţi
industriale ş.a.
Suburbanul se caracterizează printr-o economie rurală proprie, în special agricolă
specializată şi este dependentă de dezvoltarea căilor de comunicaţie.
Stabilirea zonei periurbane sub raportul extensiunii este dificilă. Criteriile generale ce pot
sta la baza individualizării, se grupează astfel:




criterii principale ce ţin de funcţionalitatea teritoriului, pe relaţiile directe dintre
oraş şi zonă (funcţia agricolă, de aprovizionare cu materii prime, furnizarea
forţei de muncă, funcţia industrială, funcţia de recreere şi agrement);
criterii secundare, axate în principal pe relaţiile comerciale, de învăţământ,
cultură şi sănătate, pe aspectul edilitar şi gradul de înzestrare tehnico-edilitară
a localităţilor şi locuinţelor.

Zona periurbană a municipiului Cluj-Napoca deşi are o configuraţie spaţială radiarconcentrică, totuşi ea, după ordonarea localităţilor, îmbracă o geometrie
pentagonală. În cadrul acesteia există trei fâşii:




fâşia de imediată contiguitate, care o putem materializa spre exterior de
localităţile: Floreşti, Baciu, Feleac, Someşeni, Chinteni;
fâşia de vecinătate marcată prin aşezările mai mari: Apahida, Cojocna,
Tureni, Săvădisla, Gilău, Sînpaul, Bonţida;
fâşia de extensie şi tranzit spre alte zone: Mociu, Gherla, Aşchileu, Aghireş,
Săvădisla, Tureni, Suatu ş.a.

Desigur localităţile menţionate sunt repere flexibile ce suportă ajustări. Comunele din
spaţiul menţionat ating un maxim demografic, în timp ce satele se găsesc încă în
etapa creşterii demografice lente.
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4

ANALIZA SWOT
Tabelul 4-1 Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

Structura activităţilor economice:

Structura activităţilor economice:


















Capacitate antreprenoriala in crestere;
Sector activ al confectiilor, textile, pielarie si
incaltaminte, care ofera locuri de munca si
atrag investitii in toata regiunea;
Existenta unor unitati economice de traditie in
industria metalurgica care au trecut de faza
de restructurare;
Concentrari de intreprinderi de marca si
traditie în constructii de masini si echipamente;
Investitii
straine
in
domeniul
fabricarii
cauciucului;
Existenta multor firme furnizoare pentru
industria auto;
Existenta unor unitati economice de traditie in
industria mobilei;
Potential turistic ridicat (balnear, cultural,
montan, agroturism, cinegetic) si prezenţa
unor resurse turistice naturale şi antropice de
mare valoare în plan naţional şi internaţional;
Pozitia geografica favorabila, de-a lungul unui
coridor major de transport / comunicare cu
Estul
Ponderea sectorului IT în crearea valorii
adăugate brute este în creştere; Sectorul IT&C
in expansiune prin firme private;
Densitate mare a unitatilor de educatie
superioara.



























Inovaţie şi servicii de sprijinire a afacerilor:







Revolutia comunicationala declanşată intr-un
ritm alert; potential de oferta deosebita in
domeniul IT&C si a serviciilor specializate
destinate întreprinderiilor;
Utilizarea Internetului în zonele urbane ca sursă
alternativă de informare;
Numărul firmelor IT care dezvoltă software
pentru pieţele din străinătate este în creştere,
cu şanse de diversificare şi dezvoltare de
produse software proprii cu valoare adăugată
ridicată
Există preocupări pentru dezvoltarea de

Nivel redus de productivitate, in special in industrie;
Eficienta energetica, in special in sectoarele de
productie, este mai putin de o trime din media
EU15;
Nivel scăzut al competitivităţii globale;
Productivitate şi rentabilitate redusă a IMM-urilor;
Procentul extrem de redus al investiţiilor IMM-urilor
în active intangibile;
Marketing slab performant la nivelul agenţilor
economici;
Insuficientă promovare a regiunii pentru investitori;
Ponderea redusa a sectorului serviciilor in cadrul
economiei regionale;
Ponderea redusa a fortei de munca inalt
calificata;
Contributia redusa a IMM-urilor la crearea de noi
locuri de munca;
Insuficienta dezvoltare a unor centre industriale
centralizate puternic pe industrii de vârf;
Insuficienţa
tehnologiilor
ecologice
şi
de
ecologizare în procesele de fabricaţie a agenţilor
economici;
Capacitate managerială şi antreprenorială încă
scăzută în sectorul privat; cunostinte slabe de
administrare a afacerilor;
Foarte puţine IMM-uri în mediul rural;
Foarte puţine servicii şi produse cu valoare
adăugată ridicată;
O mare parte din intreprinderi lucreaza in sector
lohn fara efect de antrenare amonte si aval;
Infrastructura de comuncaţii foarte slabă în mediul
rural;
Exportul de produse cu valoare adăugată ridicată
aproape inexistent;
Procent ridicat al produselor cu valoare adaugata
mica;
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi
din industrie este destul de redus;
Număr redus de IMM-uri/populaţie adultă;
Proporţia locurilor de muncă în industrii şi servicii de
înaltă tehnologie este foarte mică.

Inovaţie şi servicii de sprijinire a afacerilor:








Migrarea fortei de munca calificate catre alte tari
Participare
scăzută
firmelor
la
societatea
informaţională.
Număr încă foarte redus de firme tehnologic
inovative
Insuficiente parteneriate, funcţionale la parametri
ridicaţi, între universităţi, centre de cercetare şi
mediul economic
Infrastructura suport pentru cercetare este
insuficientă
Număr redus de firme în regiune care au certificări
în domeniul managementului calităţii şi al mediului
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Puncte tari

Puncte slabe

incubatoare de afaceri

 Potential inovativ si competitiv demonstrat al

sectorului confectiilor, productiei de mobila si
industriei
alimentare
(existenta
marcilor
regionale, viteza de asimilare produse noi si
lansare pe piata)



















Sectorul turism:











Oferta structurilor de cazare
Cresterea nr. de turisti a turiştilor în Regiune
Diversificarea sectoriala a ofertei turistice
Indicii de ocupare turistica
Segmentarea pietei
Dezvoltarea turismului balnear in Regiunea
Nord-Vest
Potential pentru turismul de nisa
Regiunea este poarta de intrare dinspre
Uniunea Europeana
Invatamant superior in Regiune

Sectorul turism:











Infrastructura de transport:






Densitatea medie a drumurilor in regiune
(34km/100km2), usor superioara densitatii
nationale (33km/100km2)
Densitatea mare de drumuri europene: in
regiune exista sapte drumuri europene, mai
multe decat in oricare alta regiune
Reteaua feroviara mai densa decat la nivel

(ISO 9001; ISO 14001)
Cerere redusa din partea sectoarelor traditionale
pentru servicii specializate si IT
Numarul inca redus de utilizatori casnici conectati
la Internet
Lipsa unor investitii majore in domeniu hardware si
software;
Cultura calitatii serviciilor deficitara; mentalitati
traditionaliste, opuse inovarii
Procentul de cadre universitare şi cercetători din
total personal din mediul academic şi de
cercetare care derulează şi au capabilitate de a
derula
proiecte
aplicative
pentru
mediul
economic este foarte redus
Nu există nici o firmă de tip spin-off în cadrul
universităţilor din regiune
Universităţile din regiune nu dispun de nici un fel de
fonduri de la buget pentru dezvoltarea
infrastructurii de instruire şi cercetare
Numar insufucent de parcuri tehnologice şi
ştiinţifice, incubatoare de afaceri inovante
Insuficienta dezvoltare a serviciilor de asistenţă şi
consultanţă pentru sprijinirea afacerilor; Ponderea
redusa a sectorului serviciilor pentru intreprinderi
Întreprinderile cu capacitate proprie de cercetare
şi dezvoltare sunt aproape inexistente
Creditele acordate IMM-urilor pentru cercetare,
dezvoltare şi inovaţie sunt extrem de reduse
Ofertă limitată a consultanţilor în afaceri
specializaţi.
Salarii mici ale cercetătorilor.
Cheltuieli mici pentru cercetare (atât pentru
sectorul privat, cât şi pentru cel public).
Slaba diversificare a infrastructurii de cazare pentru
turismul rural and youth tourism (agrotourism,
hostels and low cost structures)
Lipsa de produse turistice si lipsa sustinerii
brandurilor
Pondere scăzută a turismului la formarea PIB
Regional
Lipsa turismului de nisa
Lipsa surselor financiare pentru proiecte de investitii
si alocare a acestora pe prioritati comunitare
Structuri de promovare si informare sunt putine sau
absente
Nivel scăzut de specializare a fortei de munca din
turism
Degradarea patrimoniului cultural.
Ocuparea forţei de muncă în turism
Slaba calitate a infrastructurii de acces


Infrastructura de transport:





Lipsa unei autostrazi de centura si a sistematizarii
arterelor de penetratie in Municipiul Cluj-Napoca
Pozitie periferica fata de coridoarele de transport
europene (regiunea nu este traversata de nici un
coridor pan-european de transport).
Drumurile nationale sunt in ansamblu in stare
proasta Reteaua de drumuri judetene Cluj
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Puncte tari









national (48,2 km/1000km)
Regiunea este traversata de ramura nordica a
coridorului feroviar X;
Nivelul de serviciu al transportului feroviar a
crescut prin introducerea trenurilor sageata
albastra;
Existenta unei retele de drumuri forestiere si de
exploatare care prin efort minim pot fi folosite
ca si cai de acces si drumuri turistice;
Infrastructura
aeriana
bine
dezvoltata
aeroportul din Cluj Napoca al treilea ca
numar de take-offs
Traficul de pasageri la extern este superior
celui
la intern
in
cazul
Aeroportului
international Cluj-Napoca

Puncte slabe














Educaţie:

Educaţie:












Traditie in educatia de calitate in disciplinele
tehnice / stiintifice
Cluj-Napoca este un centru de excelenta in
învăţământul superior
Creşterea constantă şi susţinută a numărului
de studenţi in ultimul deceniu
Rata ridicată de cuprindere în învăţământul
obligatoriu în zona de proiect
Număr din ce in ce mai mare de elevi înscrişi la
liceu şi în şcolile profesionale si tehnice
Raport elevi/cadru didactic peste media
naţională
Constituirea unor reţele parteneriale implicate
in planificarea ofertei educaţionale si eforturi
pentru întărirea rolului lor
Eforturi incipiente pentru descentralizarea
funcţională a învăţământului preuniversitar
Includerea în programa şcolară a educaţiei in
spirit antreprenorial

Piaţa forţei de muncă:








Rata ridicata de includere a femeilor pe piaţa
muncii (peste media naţională)
Diversificarea economiei locale si regionale
(dezvoltarea ramurilor economice productive)
Creşterea productivităţii muncii
Distribuţie echilibrată a forţei de munca în
principalele activităţi ale economiei naţionale
Costurile forţei de muncă inca relativ reduse
Rata redusa a şomajului, constant sub media
naţională in perioada 1995-2006

insuficient modernizata (doar 27,3%);
Legatura cu polii importantii din vecinatate se face
greu;
Legatura slaba cu estul si sudul tarii
Regiunea nu dispune de drumuri rapide sau de
autostrazi care sa faca jonctiunea cu coridoarele
IV si IX Pan-Europene
Infrastructura de acces la zonele cu potential
turistic ale regiunii, in special de turism montan,
slab dezvoltata;
Infrastructura
feroviara
deteriorata
si
linii
electrificate insuficiente
Lipsa unei dezvoltari integrate a aeroporturilor din
regiune
Nu exista programe de educatie si cercetare
privind managementul, logistica si finantele
infrastructurii si a sistemelor de transport
Atentie insuficienta acordata problemelor de
mediu si costurilor de transport in procesul
dezvoltarii
Nu exista facilitati de transport intermodal







Atat invatasmantul superior cat si cel vocational si
profesional nu sunt corelate satisfacator cu nevoile
sectorului privat si in special cu cele ale firmelor din
sectoarele competitive ale economiei bazate pe
cunoastere;
Daca partea conceptuala fundamentala a
programelor de invatamant (matematica, stiinte)
este in general la nivel european, partea aplicata
este mult deficitara. Multe universitati si scoli
vocationale pregatesc studentii in „skills” care nu
se mai cer, in industrii care nu mai exista.
Dotarile institutiilor de invatamant sunt relativ
modeste, mult sub necesar.

Piaţa forţei de muncă:













Scaderea ratei de ocupare a populatiei active
Rata ridicata a somajului in randul tinerilor (grupa
de varsta 15-24 ani)
Acces redus la piaţa muncii în mediul rural
Migratie interna redusa
Pondere crescuta a populatiei in mediul rural
Nivel ridicat al ocuparii in ramurile economice cu
productivitate redusa
Rata scazuta de participare a adultilor la educatie
si instruire (populatia de 24-65 ani)
Proportie redusa a fortei de munca bine instruite
Nivel de calificare scazut
Nivel de ocupare ridicat in sectoare cu potential
de restucturare (industria textila)
Rata scazuta de activitate a femeilor fata de
barbati
Insuficiente locuri de munca atractive (mai ales
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Puncte tari

Puncte slabe






Condiţii sociale:







Număr persoane înscrise la medicul de familie
peste media naţională
Scăderea ratei sărăciei în regiune
Implicarea activă a ONG-urilor în domeniu
Interes crescut al investitorilor străini de a
finanţa servicii de sănătate şi cercetare
medicală
Existenţa tradiţiei în domeniul serviciilor de
sănătate performante (centru medical de
prestigiu)

pentru cei cu studii superioare sau postuniversitare)
Lipsa unor studii periodice si previzionale privind
cererea de pe piata muncii
Monopol regional ineficient in domeniul ocuparii si
formarii profesionale
Interpretari diferite ale datelor statistice sau date
statistice contradictorii cu privire la situatia
ocupationala
Capacitate redusa a pietei muncii de adaptare la
schimbare

Condiţii sociale:
















Durata medie a vieţii sub media naţională
Acces limitat, inegal si costisitor la servicii medicale
si de asistenta, mai ales pentru mediul rural
Scăderea numărului de cabinete medicale
individuale
Scăderea numărului medicilor
Alocarea
necorespunzătoare
a
resurselor
financiare în sănătate
Acces limitat şi inegal la tehnologiile medicale
moderne, mai ales pentru mediul rural
Scăderea capacităţii de internare a spitalelor din
regiune
Lipsa sprijinului pentru centrele de permanenţă din
mediul rural
Nivel scăzut al asistenţei de medicină dentară în
mediul rural
Rata de emigrare ridicată a persoanelor cu
calificări în medicină
Lipsa parteneriat public-privat în sănătate
Infrastructura serviciilor publice de sănătate
amortizată moral
Infrastructuri publice neadaptate la nevoile
persoanelor cu cerinţe speciale
Integrarea dificilă în societate a tinerilor provenind
din centrele de plasament
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