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I.  Analiza preliminară 

 

I.1. Circulația turistică la nivelul municipiului Cluj Napoca 

Municipiul Cluj-Napoca reprezintă principala destinație turistică din cadrul județului 

Cluj și una dintre principalele destinații turistice ale regiunii Nord-Vest. Criza economică și-a 

făcut simțită prezența și în activitatea acestui sector în perioada 2009 – 2010, urmând ca din 

2011 trendul ascendent să fie reluat. În ciuda acestui aspect, în ultimii 5 ani, importanța 

municipiului a crescut din punct de vedere turistic, ajungând să dețină de la 65% în 2008 la 

80% în 2012 din totalul sosirilor și înnoptărilor în județul Cluj. Raportându-ne la regiunea 

Nord-Vest, în ultimii 5 ani, ponderea municipiului s-a păstrat relativ constantă atât din 

perspectiva sosirilor (între 25% și 28%) cât și a înnoptărilor (între 15% și 19%).  

 

  

  

  
Sursa datelor: INS 

Analizând mai detaliat circulația turistică la nivelul municipiului Cluj-Napoca s-a 

constat existența unui caracter sezonier pronunțat, cu două perioade de vârf: mai – iunie și 

septembrie – octombrie. După cum se poate observa și pe graficul următor, în aceste perioade 

ale anului, circulația turistică la nivelul orașului depășește cu până la 20% media anuală 

(reprezentată pe grafic la nivelul de 100%), în timp ce în perioadele de extrasezon, circulația 

turistică poate scădea până la 35% față de media anuală. Pe de altă parte, durata medie a 

șederii turiștilor se menține la un nivel relativ stabil, oscilând între 1.65 și 1.85 nopți. S-a 

verificat ipoteza existenței unei influențe a sezonalității circulației turistice asupra duratei 
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medii de ședere, ipoteza fiind respinsă. În consecință, corelând acești doi indicatori, deducem 

că principalele motivații ale turiștilor presupun o perioadă mică de ședere, fiind corelate cu 

turismul de afaceri, cel medical sau turismul de tranzit spre o altă destinație. 

  
Sursa datelor: INS 

Informațiile furnizate de către reprezentanții Centrului de Informare Turistică al 

municipiului Cluj-Napoca evidențiază prezența în municipiu și a unor persoane cu scopul 

principal de a vizita orașul sau împrejurimile. Solicitările acestor turiști se referă cu precădere 

la informații privind obiectivele turistice din oraș și din vecinătatea acestuia, la posibilitățile 

de cazare, alimentație, închirieri auto și petrecere a timpului liber. Deși numărul acestor 

solicitări este mult mai redus în comparație cu numărul sosirilor înregistrate la unitățile de 

cazare (până în 10%), merită reținute următoarele două aspecte: 

 aceste fluxuri turistice pot compensa scăderea de activitate înregistrată în sectorul 

ospitalității pe perioada lunilor de vară – după cum se poate observa cele mai multe solicitări 

sunt adresate CIT în lunile iulie și august ale fiecărui an. Din păcate, la începutul și finalul 

fiecărui an, aceste fluxuri turistice au un comportament similar celorlalte categorii de turiști – 

se reduc considerabil; 

 în perioada 2008 – 2013, ponderea turiștilor din principalele 10 țări de proveniență în 

totalul turiștilor care au solicitat informații la CIT s-a situat în jurul valorilor medii prezentate 

în graficul următor: 

  
Sursa: Centrul de Informare Turistică Cluj-Napoca 
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I. 2. Capacitatea de cazare existentă 

Analizând oferta din perspectiva capacității de cazare existente, constatăm că spre 

deosebire de cererea turistică, în municipiul Cluj-Napoca se regăsește doar 13 – 17% din 

oferta de cazare existentă la nivelul regiunii Nord-Vest. În schimb, comparativ cu județul 

Cluj, în Cluj-Napoca regăsim între 50 – 60% din capacitatea de cazare existentă. Situația este 

similară în cazul capacității de cazare în funcțiune, perioada 2011 – 2012 reprezentând un 

interval propice pentru dezvoltarea acesteia. Graficele următoare prezintă oferta de cazare 

existentă din perspectiva numărului de locuri, a numărului de unități, a categoriei și tipului de 

unități de cazare: 

  
Sursa datelor: INS 

 

 
 

Sursa datelor: MDRT (http://www.mdrt.ro/turism/unitati-clasificate) 

 

În luna decembrie a anului 2012, din totalul unităților de cazare existente în 

municipiu, cele mai multe se încadrau în categoria 3 stele (65 de unități), urmate apoi de 

unitățile încadrate în categoria 2 stele, cu o reprezentare mult mai redusă. Din perspectiva 

numărului de camere existente, situația este parțial diferită. Cele mai multe camere 

disponibile sunt pe segmentul 3 stele, urmate de segmentul 4 stele. Diferența apare ca urmare 

a faptului că cele mai multe hoteluri (unitățile care oferă peste 75% din numărul total de 

locuri de cazare la nivelul municipiului) se regăsesc pe aceste două segmente. 
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Comparând structura 

de cazare existentă cu 

cea a altor orașe 

considerate destinații 

turistice din 

Transilvania, se 

constată că municipiul 

Cluj-Napoca are, la 

nivel de Transilvania 

cea de-a doua capacitate 

de cazare după Brașov 

(6357 locuri în 

decembrie 2012, fără Poiana Brașov) și înainte de Sibiu (4093 locuri în decembrie 2012). Din 

perspectiva categoriilor de unități existente comparativ cu cele două localități, în Cluj-Napoca 

sunt mai bine dezvoltate categoriile de 4 și 5 stele, destinate cu precădere turismului de 

afaceri.  

 

I.3. Relația dintre cererea și oferta de servicii de cazare 

 

Corelând datele oficiale referitoare la 

cererea și oferta de cazare în municipiul Cluj 

Napoca, a rezultat o fluctuație a gradului de 

ocupare între 15 – 30% de-a lungul unui an 

calendaristic. Caracterul sezonier al cererii, 

cu cele două perioade de vârf mai – iunie și 

septembrie – octombrie, determină oscilații 

similare la nivelul ocupării camerelor 

disponibile în unitățile de cazare, după cum 

se poate observa în graficul alăturat. 

 

 

I.4. Unitățile de alimentație 

Potrivit bazei de date disponibilă pe site-ul MDRT
1
, la nivelul municipiului Cluj-

Napoca există o rețea vastă de unități de alimentație, formată din peste 560 de unități, 

acoperind toate tipurile de structuri de alimentație și categorii. Specificul studențesc al 

orașului face ca cea mai frecvent întâlnită unitate să fie barul de zi (aproximativ 31% din 

totalul unităților), peste 55% din unități fiind încadrate în categoria 1 stea.  

Din punct de vedere economic, Cluj-Napoca este unul dintre cele mai importante 

centre ale Transilvaniei, fiind o destinație adesea frecventată de către oamenii de afaceri. În 

consecință, structurile de restaurant sunt prezente într-o proporție de peste 23% din numărul 

total al unităților din municipiu, respectiv 43,4% din capacitatea (numărul de locuri) totală 

disponibilă. În plus, 53% din capacitatea de servire se încadrează în categoria 3 – 5 stele.  

Diversitatea gastronomică existentă poate fi reliefată și de prezența restaurantelor cu 

specific național (9 unități), italian (4 unități), german, austriac, mexican, irlandez, libanez 

                                                           
1
 http://www.mdrt.ro/turism/unitati-clasificate, (actualizată la 07.06.2012) 

 
Sursa: INS 
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sau asiatic  (câte o unitate). Cu toate acestea, acest segment al restaurantelor este slab 

reprezentat în oferta de alimentație din Cluj-Napoca (aproximativ 4% din totalul locurilor). 

 

 

 

 

 
Sursa: MDRT 

 

Comparând structura de alimentație din Cluj-Napoca cu cea a altor orașe considerate 

destinații turistice din Transilvania, se constată că aceasta este de departe cea mai bine 

dezvoltată, cu peste 40.000 de locuri, în timp ce în Brașov și Sibiu – următoarele din această 

privință, numărul locurilor în unitățile de alimentație este 12.968, respectiv 7.714 (în iunie 

2012). Diferențele cele mai 

mari se regăsesc în cazul 

unităților de tip bar de zi, 

disco bar, cafe bar, braserie, 

marea majoritate a acestor 

unități fiind datorate 

tinerilor care vin să studieze 

în Cluj-Napoca.  

Acest aspect este susținut 

și de prezența unui număr 

ridicat de unități de tip fast-
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food și pizza (71 unități) dar și de rata ridicată a unităților încadrate în categoriile 1 stea 

(31,1%) și 2 stele (30,8%). 

Situația este similară în cazul unităților de 3 și 4 stele, unde în Cluj-Napoca regăsim cel 

mai mare număr de locuri în 

unitățile de alimentație. În 

schimb, Cluj-Napoca este 

depășit de către Sibiu în 

privința capacității de 

servire din cadrul unităților 

de 5 stele. Totuși, numărul 

mare de locuri în unitățile de 

4 și 5 stele din Cluj-Napoca 

(4089 locuri, în iunie 2012) 

arată clar orientarea spre un 

segment de clienți elitist. 
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II.  Analiza de mediu 

 

II.1. Puncte tari ale turismului în Cluj-Napoca 

Principalele puncte tari ale turismului identificate în Cluj-Napoca sunt: 

 existența patrimoniului material și imaterial divers (monumente, evenimente, muzee 

etc. – după cum se poate observa în prezentarea patrimoniului turistic realizată anterior) 

 Cluj-Napoca este un oraș universitar, structura serviciilor de cazare și masă fiind  

concentrată în special spre tineret (aproximativ 20% din capacitatea de cazare se încadrează 

în categoriile 1 stea și 2 stele, iar 45% în categoria 3 stele; în cazul unităților de alimentație 

73,8% din numărul de unități se încadrează în unul dintre următoarele tipuri – bar de zi, disco 

bar, cafe bar, braserie, bistro, fast-food, pizzerie – în timp ce 61,9% dintre unități se 

încadrează în categoriile 1 stea și 2 stele. 

 resursa umană ce activează pe plan local în activitățile directe sau conexe cu turismul 

are posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile și competențele în cadrul universităților cu tradiție 

din oraș, care oferă pregătire de specializare în domeniul turismului și ospitalității cu un nivel 

calitativ ridicat 

 creșterea cantitativă și calitativă a evenimentelor reprezentative pentru domeniul în 

care se desfășoară (cultural, medical, sportiv, de tineret etc.) din ultimii ani a contribuit la 

promovarea municipiului ca destinație turistică, atrăgând din ce în ce mai mulți turiști care 

consumă, utilizează transport și se cazează  

 mediu care încurajează activitățile orientate spre experimentare, distracție, viață de 

noapte 

 introducerea liniei de transport în comun, care face legătura între gară și aeroport 

 un nivel scăzut al infracționalității, Cluj-Napoca fiind perceput ca un oraș sigur din 

punct de vedere turistic (una dintre nevoile principale ale unui turist fiind cea a securității – 

făcând aici o analogie cu piramida trebuințelor a lui Maslow). 

 

 

II.2. Puncte slabe ale turismului în Cluj-Napoca 

 inexistența unei inimi a orașului = old town (inner city), cu funcție pietonală, 

comercială, unde turistul poate simți pe viu ospitalitatea și spiritul Clujului. Elementele care 

conturează atmosfera orașului de altă dată se regăsesc doar fragmentat, fără să existe o 

integrare a lor; 

 info-chioșcurile electronice amplasate în oraș nu funcționează; 

 existența unor obiective turistice care nu sunt valorificate la adevărata lor valoare 

(spre exemplu, muzeele se caracterizează printr-un grad scăzut de interactivitate cu turiștii); 

 lipsa unui spațiu multifuncțional care să permită organizarea unor evenimente de 

amploare (expoziții, congrese etc.); 

 lipsa unor spații pe carosabil, în centrul orașului, unde care autocarele să poată 

debarca/îmbarca turiștii; 

 lipsa unor centre de informare turistică în punctele de intrare ale turiștilor în oraș 

(gară, autogară, aeroport); 

 unele obiectivele turistice nu sunt accesibile și/sau sunt blocate sub controlul 

administrației publice cu privire la orar și investiții în orientarea spre turism; 

 starea de deteriorare a unor obiective aparținând patrimoniului material; 
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 semnalizarea turistică insuficient dezvoltată (inclusiv pentru parcări); 

 transportul în comun nu este orientat și către turiști - în mijloacele de transport în 

comun și în stații nu se regăsesc informații într-o limbă de circulație internațională. De 

asemenea, foarte puține persoane dintre angajații companiei de transport public cunosc o 

limbă de circulație internațională; 

 specificul gastronomic local/ardelean/național este foarte slab valorificat, din totalul 

unităților de servire a mesei, doar 3,2% dintre unități valorificând identitatea gastronomică; 

 unitățile de  alimentație nu sunt orientate spre turist și localnic (pentru a contribui 

inclusiv la creșterea calității vieții). Acest aspect se reflectă atât din analiza structurii 

unităților de alimentație – restaurantele clasice se regăsesc într-o pondere de doar 20.8% din 

numărul total de unități, în timp ce în Brașov, Sibiu și Sighișoara acestea reprezintă 40.3%, 

61.1% și respectiv 52.9% - cât și din faptul că vara, de obicei, o parte dintre acestea sunt 

închise sau în renovare, nu prezintă clienților meniuri în cel puțin o limbă de circulație 

internațională sau în limbile minorităților etnice; 

 inexistența unor locuri din care turiștii să poată achiziționa suveniruri (produse 

tradiționale nu a unor pseudo-produse); 

 marea majoritate a traseelor turistice recomandate/efectuate de către turiști pe raza 

Municipiului se realizează într-un interval de câteva ore până la maxim o zi; 

 inexistența unor trasee turistice care să integreze diferite tipuri de activități (de 

exemplu: vizitarea unor obiective turistice cu realizarea unor activități în aer liber sau cele 

legate de gastronomia locală); 

 deși principalele evenimente derulate în oraș sunt prezentate pe site-ul 

www.visitcluj.ro, lipsa unui calendar complet al acestora publicat din timp nu permite crearea 

și promovarea unor pachete turistice corelate cu aceste evenimente; 

 lipsa activităților de agrement de tip identitate locală (muzică, dansuri tradiționale 

etc.), inclusiv lipsa permanentizării activităților de agrement și animație turistică atât în 

localuri cât și în locațiile publice exterioare; 

 lipsa unui mesaj identitar din punct de vedere turistic care să fie transmis unitar (și 

procedural) de către toți cei pe care turismul îi implică în Cluj-Napoca (localnici, angajați în 

turism sau în domenii conexe, instituții, firme etc.); 

 creativitate și continuitate scăzută din perspectiva promovării municipiului ca 

destinație turistică – prezența la târguri turistice internaționale și în ghidurile turistice 

recunoscute la nivel internațional; 

 nivel redus de implicare participativă a comunității în cunoașterea, conștientizarea și 

promovarea unitară a identității turistice a orașului; 

 lipsa unui organism care să urmărească implementarea proiectelor care vizează 

turismul în municipiu; 

 reglementări legislative și organizatorice care îngrădesc activitățile pe care le poate 

derula Centrul de Informare Turistică; 
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II.3. Oportunități identificate pentru turismul în municipiul Cluj-Napoca 

 conturarea spiritului și identității locale prin activități de agrement și animație 

turistică (interior-exterior); 

 asocierea Cluj – Transilvania; 

 poziționarea ca oraș valoros din punctul de vedere al tradiției urbanității (roman – 

medieval – baroc – interbelic – comunist - actual); 

 valorificarea caracterului multicultural și etnic (români, germani, maghiari, evrei); 

 diversitate ecumenică (ortodoxism, romano-catolicism, greco-catolicism, 

unitarianism etc.); 

 istoria punctuală și/sau evenimențială; 

 în anul 2015, Cluj-Napoca va fi Capitala Europeană a Tineretului și prin acest 

eveniment se pot implementa, sprijini și permanentiza anumite proiecte cu impact major 

asupra turismului; 

 Municipiul beneficiază de o expunere și promovare puternică din partea diverselor 

organizații și instituții de cultură, fiind oraș candidat la titlul de Capitală Culturală Europeană; 

 creșterea turismului intern (turiștii conaționali) în Cluj-Napoca și zona metropolitană  

 având în vedere evoluția pozitivă a evenimentelor organizate în ultimii ani în oraș, 

Cluj Napoca poate deveni o destinație de evenimente (festivaluri, congrese, conferințe, 

evenimente culturale reprezentative); 

 poziționarea geografică ce permite realizarea de trasee și itinerarii turistice de tip stea, 

cu punct central în Cluj-Napoca; 

 existența direcțiilor de finanțare pentru restaurarea patrimoniului material; 

 existența serviciilor de poliție turistică în destinațiile europene care poziționează 

prioritar turismul ca activitate economică generatoare de venituri și îl protejează, reprezintă o 

bună practică ce poate fi implementată și în Cluj Napoca; 

 valorificarea legendelor orașului (unele dintre ele nefiind cunoscute nici de către 

localnici)  și a valorilor imateriale ale orașului: oraș roman, medieval, modern; 

 recunoașterea la nivel internațional a sectorului medical din Cluj-Napoca poate 

asigura premisele dezvoltării turismului medical în condițiile în care cetățenii Uniunii 

Europene au posibilitatea de a li se deconta cheltuielile medicale realizate într-o altă țară 

decât cea de origine; 

 gastronomia locală poate reprezenta un element de identitate din punct de vedere 

turistic pentru Cluj-Napoca. Preparate precum varza a la Cluj, lucscos-ul, vargabeles, 

platourile reci din care nu lipsește slăninuța afumată, brânza de oaie și ceapa roșie pot 

reprezenta elemente de referință pentru orice turist care ne vizitează orașul; 

 existența unor asociații care promovează gastronomia locală și consumul produselor 

ecologice; 

 turismului intern poate aduce într-un cadru organizat mai mulți turiști în Cluj-Napoca. 

Bineînțeles, pentru a crește circulația turistică internă ar fi recomandat să se dezvolte trasee 

turistice care să includă alături de Cluj Napoca și alte obiective turistice din Transilvania. 

 viața de noapte din Cluj-Napoca este percepută atât de către oamenii de afaceri cât și 

de către locuitorii municipiului ca reprezentând un atu care ar putea fi valorificat și din punct 

de vedere turistic. Statutul de centru universitar oferă municipiului atmosfera unui oraș tânăr, 

dinamic, cult, în care  pe lângă oportunitățile de muncă/ afaceri îți poți oricând petrece într-un 

mod agreabil timpul liber. 
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 existența Asociației Meșterilor Populari Clujeni, care reunește peste 180 de meșteri, 

producători și păstrători de tradiții în realizarea produselor tradiționale. Produsele realizate de 

către aceștia pot reprezenta adevărate suveniruri pentru turiști, contribuind la promovarea 

municipiul ca destinație turistică; 

 oportunități importante de dezvoltare a turismului activ: turism ecvestru (există peste 

6 centre ecvestre în Cluj-Napoca și în jurul municipiului), cicloturism (un ONG care a creat 

prima hartă de cicloturism a împrejurimilor Clujului, prezentând cca. 100 de excursii cu 

bicicleta în zona Clujului),  cățărare etc.; 

 dezvoltarea infrastructurii Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj va permite 

aterizarea unor avioane cu o capacitate mai mare, crescând importanța municipiului Cluj-

Napoca atât ca o destinație de afaceri cât și ca una turistică; 

 dezvoltarea mijloacelor TIC permite îmbunătățirea gradului de informare a turiștilor 

asupra oportunităților turistice pe care municipiul le oferă. Este fezabilă dezvoltarea unor 

aplicații de realitate augmentată, a unor ghiduri turistice audio sau a unor platforme care să 

încorporeze întreaga ofertă turistică; 

 oferirea unor funcții alternative spațiilor existente din oraș (cinematografe, teatre, alte 

clădiri); 

 

II.4. Amenințări la adresa turismului în municipiului Cluj-Napoca 

 colaborare redusă între actorii implicați în activitatea turistică, precum și între aceștia 

și instituțiile publice (identificate adesea cu Centrul de Informare Turistică); 

 aglomerarea unui număr mare de evenimente într-un interval relativ scurt de timp 

poate contribui în sens negativ atât la o reușită mai puțin satisfăcătoare a acestora, precum și 

la scăderea gradului de satisfacție al turiștilor; 

 clujenii nu își cunosc orașul din punct de vedere turistic; 

 proliferarea percepției că municipiul Cluj-Napoca este doar o „poartă de intrare” în 

România sau Transilvania, o destinație de tranzit și nu un oraș cu un potențial turistic bogat, 

ce merită descoperit; 

 dezvoltarea urbană și periurbană a orașului îl poate transforma într-un oraș pavat, 

betonat și mai puțin un oraș verde; 

 lipsa unor indicatori statistici pentru turism și a unui sistem de urmărire a activității 

turistice, pe baza cărora să se evidențieze impactul turismului în Cluj Napoca; 

 aglomerație, zgomot în ”inima orașului” (km 0 – punctul de referință al orașului din 

punct de vedere turistic și nu punctul de intrare în oraș); 

 pregătirea de specialitate preuniversitară și universitară pentru turism nu este orientată 

spre dezvoltarea de competențe și spre operaționalizarea acestora în cel mai scurt timp 

posibil; 
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III. Probleme strategice cheie  

 

III.1. Administrația și aparatul administrativ 

O primă piedică în calea obținerii statutului de oraș turistic o reprezintă reglementările 

legislative și organizatorice care îngrădesc activitățile pe care le poate derula Centrul de 

Informare Turistică. 

Identificăm astfel: 

 lipsa unui organism care să monitorizeze implementarea proiectelor care vizează 

turismul în municipiu; 

 colaborare redusă între actorii implicați în activitatea turistică, precum și între aceștia 

și instituțiile publice, la nivel consultativ și participativ; 

 nu există o instituție / departament care să-și asume conturarea identității turistice și 

care să o promoveze;  

 lipsa unei instituții sau departament care să își asume conturarea identității turistice – 

brandul – și să se preocupe responsabil de promovarea ei; 

 

III.2. Infrastructura turistică nu vine în întâmpinarea nevoilor turiștilor, pentru a le 

îmbogăți experiența turistică. 

Prin modul de organizare și prin facilitățile oferite turiștilor, Cluj-Napoca nu poate fi 

considerat încă un oraș prietenos cu turiștii, în special cu cei străini. Lipsa centrelor de 

informare turistică în punctele de intrare în oraș a turiștilor, aglomerația din centrul orașului, 

inexistența unei zone centrale cu funcționalitate turistică definită clar, prezența unor obiective 

turistice nevalorificate sau aflate în stare de degradare, efectuare unor lucrări de 

reamenajare/renovare în sezonul turistic sau gradul redus de interactivitate în muzee 

afectează în sens negativ experiența turistică. În plus, infrastructura de transport nu este 

orientată și spre turiști: nu există un loc special amenajat în centrul orașului pentru ca 

autocarele să poată debarca/îmbarca turiștii, în mijloacele de transport în comun și în stații nu 

sunt disponibile informații într-o limbă de circulație internațională, foarte puțini dintre 

angajații companiei de transport public cunosc o limbă de circulație internațională, legăturile 

între Cluj-Napoca și localitățile din zona metropolitană sunt slab dezvoltate etc. 

 

III.3. Oferta turistică, caracterizându-se printr-un grad redus de integrare, valorifică 

doar în mică măsură potențialul existent în zona metropolitană Cluj. 

Una dintre amenințările la adresa dezvoltării turismului în Cluj-Napoca o reprezintă 

nivelul redus de colaborare dintre actorii implicați în conturarea ofertei turistice. Acest aspect 

se manifestă în primul rând printr-o interacțiune scăzută între instituțiile publice (Primăria, 

Centrul de Informare Turistică, Consiliul Local) și principalii prestatori de servicii de 

ospitalitate și agrement. De asemenea, se constată o interacțiune redusă și la nivelul actorilor 

privați, între unitățile de cazare și alimentație pe de o parte și prestatorii de servicii de 

agrement sau cei care oferă diverse alte servicii și/sau produse turiștilor (meșteri populari, 

furnizori de suveniruri). Drept urmare, Centrul Informare Turistică nu reușește să ofere 

informații complete turiștilor privind oportunitățile de petrecere a timpului lor în Cluj-

Napoca. Acest aspect este accentuat de lipsa unui calendar al principalelor evenimente socio-

culturale desfășurate în municipiu, calendar care să ofere posibilitatea creării unor pachete 

turistice care să promoveze evenimentele respective alături de alte obiective turistice. De 

asemenea, lipsa unei strategii și continuități în promovarea ofertei turistice a municipiului 
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până în acest moment a determinat în mare parte și un dezinteres al actorilor privați de a 

aduce la cunoștința instituțiilor publice activitățile serviciile oferite de către ei. 

Pe de altă parte, valorificarea redusă a specificului gastronomic local/național, a 

activităților de agrement de tip identitate locală (muzică, dansuri tradiționale etc.), inexistența 

unor puncte permanente de desfacere pentru membrii Asociației Meșterilor Populari Clujeni 

(meșteșugurile lor reprezintă o atracție turistică cât și o sursă de promovare a identității socio-

culturale în fața turiștilor străini) îngreunează și mai mult realizarea unei oferte turistice 

integrate, care să cuprindă atât atracții turistice din municipiul Cluj-Napoca cât și din zona 

metropolitană. 

 

III.4. Cluj-Napoca nu are conturată o strategie de marketing strategic și operațional 

pentru turism. 

Tot mai mult se conturează percepția că municipiul Cluj-Napoca, din punct de vedere 

turistic, reprezintă doar o „poartă de intrare”, un punct de tranzit al turiștilor spre alte 

destinații din Transilvania (spre Maramureș, Sibiu, Brașov, Harghita sau Covasna). Această 

amenințare pentru dezvoltarea viitoare a turismului din Cluj-Napoca și zona metropolitană se 

datorează și faptului că nu există definită o identitate din punct de vedere turistic, pe care 

fiecare membru al comunității să și-o asume și să o promoveze de fiecare dată când are 

ocazia. Fiecare locuitor al municipiului trebuie să fie un ambasador al orașului oriunde merge 

în țară sau străinătate. Mai mult, faptul că participarea la târgurile de turism din străinătate nu 

reprezintă o activitate continuă, iar informațiile publicate în ghidurile de specialitate sunt 

reduse cantitativ și calitativ, nu oferă posibilitatea conturării unei alte imagini turismului din 

Cluj-Napoca. 

 

III.5. Imposibilitatea evidențierii corecte a impactului turismului în Cluj-Napoca.  

Singurii indicatori statistici care caracterizează cererea turistică se obțin din datele 

înregistrate de către unitățile de cazare - numărul sosirilor și al înnoptărilor, precum și din 

înregistrările interne de la Centrul de Informare Turistică. Din păcate, acești indicatori  nu 

sunt capabili să descrie întreaga circulație turistică existentă la nivelul municipiului și a zonei 

metropolitane, fapt pentru care, adesea, rolul turismului este subestimat de întreaga societate. 

Turismul de tranzit accentuează și mai mult această deficiență, deoarece în multe cazuri, 

persoanele respective nu ajung să se mai cazeze și astfel nu sunt deloc înregistrate în 

statistici.  
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IV. Direcții strategice 

 

Cluj-Napoca – centru turistic și cultural  

Moștenirea culturală și istorică a Clujului este una foarte bogată, întregind 

competitivitatea și identitatea cosmopolită a județului. Clujeni, de diferite naționalități, au 

păstrat această moștenire cu mândrie de-a lungul timpurilor și sunt dornici să o împărtășească 

cu ceilalți. Acest potențial deosebit trebuie menținut și valorificat, astfel încât județul să 

devină un pol de atracție pentru turiști români și străini, dar și pentru oameni de afaceri, artiști 

sau cercetători, în general pentru toți cei creativi. Clujul devine un pol pentru industriile 

culturale și creative, centre media, culturale și recreative, festivaluri, etc. sprijinind 

dezvoltarea economică a județului și crearea de noi locuri de muncă pentru persoanele înalt-

calificate. Investițiile în infrastructura de sprijinire a afacerilor din domeniu (centre culturale, 

centre de afaceri, spații expoziționale, etc.), în organizarea de evenimente culturale, reuniuni, 

conferințe, etc. va contribui la dezvoltarea turismului și a infrastructurii hoteliere 

Strategia de dezvoltare a turismului în Municipiului Cluj-Napoca presupune asumarea 

unei poziții competitive și totodată în măsură să se ridice la nivelul standardelor impuse atât 

de tendințele globale, mai ales cele Comunitare, cât și de evenimentele majore pentru care 

municipiul se pregătește: Capitala Tineretului în anul 2015 și orașul candidat pentru titlul de 

Capitală Culturală Europeană în anul 2021. 

În acest moment nivelul turismului în Cluj-Napoca este în creștere. Din lipsa unui 

sprijin concret și solid din partea autorităților, actorii din mediul privat s-au organizat în așa 

fel încât în desfășurarea activităților specifice turismului să fie independenți și să nu depindă 

de sprijinul și susținerea instituțională.  

Rolul strategic pe care Autoritatea Publică trebuie să și-l asume este acela de 

agregator de informații și susținător al acestui sector de activitate și totodată a unui partener 

ce oferă o platformă comună și deschisă tuturor entităților interesate. Acest rol strategic 

trebuie să fie orientat spre facilitarea și îmbunătățirea condițiilor de a desfășura turism în 

municipiul nostru precum și instituționalizarea și chiar elaborarea unui set de reguli, 

proceduri și chiar hotărâri care să aibă un impact major asupra întregii comunități și să vină în 

beneficiul turiștilor. 

Elementele de identitate locală autentică trebuie să reprezinte sursa dezvoltării 

turismului. Cluj-Napoca și zonele alăturate beneficiază de o bogată moștenire istorică, 

evenimențială și socio-culturală care, poate reprezenta elementul fundamental în dezvoltarea 

turistică. Bineînțeles, nu trebuie neglijat caracterul universitar al orașului (oraș intelectual și 

oraș pentru tineri), precum și evoluțiile importante înregistrate în materie de festivaluri. 

Oferta turistică trebuie să integreze o paletă largă de produse și servicii, în așa fel 

încât să ofere oricărui turist o experiență completă. Entitățile active în turism din Cluj-Napoca 

trebuie să privească spre resursele existente și în zona metropolitană (și chiar mai departe, în 

județ și/sau în Transilvania) deoarece municipiul nostru, beneficiind de o poziționare 

geografică foarte avantajoasă (în centrul Transilvaniei), poate reprezenta punctul de pornire și 

finalizare al unor trasee turistice de tip stea. Promovarea ofertei turistice a Cluj-Napoca 

trebuie să se concentreze pe caracterul integrat al acesteia și să evidențieze elementele de 

identitate locală, elemente care condimentează experiența turistică. Utilizarea mijloacelor 

moderne de promovare (inclusiv suportul TIC) reprezintă un atu din perspectiva principalelor 

segmente de turiști vizate. 
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V. Potențialul competitiv al municipiului Cluj-Napoca din punct de vedere turistic 

 

Poziționarea competitivă a municipiului în plan regional, național și european este 

susținută de următoarele aspecte: 

 orașul este perceput pe plan european drept o destinație atrăgătoare, ce oferă 

alternative pentru fiecare vizitator; 

 Cluj-Napoca este creditat cu un potențial major de dezvoltare în sfera culturală și 

alternativă; 

 Zborurile ce operează în prezent la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” sunt 

orientate către traficul etnic și turistic, oferind posibilitatea de a călători în maxim 3 

ore dinspre orașele mari ale Europei precum și din regiuni cu populație ridicată; 

 Cluj-Napoca – oraș universitar și tot ceea ce derivă din această sintagmă și este 

tradus în memoria colectivă și individuală, atât a localnicilor cât și a turiștilor; 
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VI. Propunerea programelor operaționale 

 

1. Înființarea unui organism (departament) de implementare a strategiilor și 

monitorizare  în turism în cadrul Primăriei Cluj-Napoca. Acest organism ar trebui să aibă 

rol de liant între actorii implicați (public – privat – non-guvernamental) din municipiu și zona 

metropolitană, fiind puternic orientat spre mediul extern. 

Prin acest aparat se poate implementa crearea unei platforme electronice care să 

permită interconectarea tuturor actorilor din turismul clujean. Această platformă ar putea să 

fie administrată și girată de către entitatea nou înființată cu atribuțiile specificate mai sus.  

Este necesară conectarea unui asemenea organism cu structurile interne ale aparatului 

administrativ astfel încât, prin încrederea și autoritatea sa, să poată influența și optimiza 

activitățile celorlalte arii din administrarea orașului ce au impact asupra turismului. Acest 

organism trebuie promoveze turismul durabil ca sursă de dezvoltare economică 

la nivel metropolitan. 

 Acest departament poate fi responsabil și de crearea și publicarea pe site-urile de 

promovare a Municipiului Cluj-Napoca a unui calendar de evenimente de orice natură, care 

se fac cu sprijinul și/sau aprobarea Consiliului Local, astfel încât acesta să poată oferi 

informații către persoanele interesate, cu caracter organizat și să permită planificarea din timp 

a unor călătorii, oferte turistice ș.a. 

 

2. Transformarea Centrului de Informare Turistică în serviciu public descentralizat. 

Această modificare va da posibilitatea obținerii unei autonomii financiare a centrului precum 

și implicarea sa în activități generatoare de venituri și care să-i confere o valoare suplimentară 

ca și entitate: rezervări de bilete la spectacole, vânzarea obiectelor promoționale și a 

suvenirurilor, servicii prestate contra cost (ghidaj, consultanță, rezervări cazare, transport, 

etc.). 

 Printre activitățile implementate, realizate și prestate de către această entitate s-ar 

putea realiza următoarele proiecte:  

a.  Crearea unui ghid turistic audio, disponibil în limba română precum și în mai multe 

limbi de circulație internațională (cel puțin engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană și 

maghiară), pe care turiștii să îl poată închiria sub formă de aparate de la Centrul de Informare 

Turistică. Disponibilitatea acestui ghid prin intermediul aplicațiilor pentru telefoane 

inteligente sau prin intermediul unor mijloace TIC va facilita accesul turiștilor la informație.  

Acest ghid se adresează în primul rând vizitatorilor care nu au mult timp la dispoziție 

pentru a vizita Cluj-Napoca dar care doresc să viziteze și să afle câteva aspecte importante 

despre municipiul nostru. În plus, acest ghid trebuie în mod obligatoriu să ofere legături 

(informații suplimentare) ale obiectivelor vizitate cu alte obiective din zona metropolitană, 

județ și Transilvania, în așa fel încât să determine interesul vizitatorului pentru a reveni și cu 

o altă ocazie. 

b.  Crearea unor trasee turistice de tip stea (tematice și/sau complementare) în zona 

metropolitană de către Centrul de Informare Turistică în colaborare cu actorii implicați în 

turism. Aceste trasee ar promova drept „nucleu” municipiul cu extindere regională, cu 

precădere în ZMC (Zona Metropolitană Cluj). Pe lângă capacitatea de integrare a diferitelor 

tipuri de atracții turistice și activități de agrement, organizarea acestor trasee trebuie să aibă 

un grad ridicat de flexibilitate din perspectiva duratei de desfășurare. Fiecare turist trebuie să 
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poată opta pentru numărul de zile/numărul de excursii și tipul de traseu pe care dorește să îl 

realizeze.  

Promovarea acestor trasee se va realiza cu ajutorul actorilor locali. Toate unitățile cu 

profil turistic din Cluj-Napoca vor avea obligativitatea de a oferi pliante și informații despre 

aceste trasee (în limbile română, engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană și maghiară), 

inclusiv prin amenajarea în fiecare unitate standuri cu materiale de informare într-un loc cu o 

vizibilitate bună. 

c.  Crearea listei restaurantelor cu specific gastronomic din Cluj-Napoca și zona 

metropolitană. Deși aceste unități sunt reduse ca și număr, diversitatea acestora reprezintă 

oportunitate care merită exploatată. De asemenea, se va specifica dacă aceste unități 

organizează și program artistic specific. Această listă va fi disponibilă în română, engleză, 

franceză, germană, spaniolă, italiană și maghiară și va fi promovată prin intermediul tuturor 

unităților cu profil turistic din municipiu. 

 

3.  Activarea și stimularea interacțiunii între membrii fondatori ai Asociației pentru 

Promovarea și Dezvoltarea Turismului Clujean 

Asociația în cauză are drept membri fondatori următoarele organizații și instituții: 

Municipiul Cluj-Napoca, Patronatul Asociația Națională a Agențiilor de Turism din 

România, Județul Cluj, Camera de Comerț și Industrie Cluj, Asociația Hotelierilor Clujeni, 

Asociația Youth Hostel România, Asociația Meșterilor Populari Clujeni, Asociația Open 

Bridge Consortium – Asociația Culturală și de Afaceri Cluj-Suwon, Universitatea Babeș-

Bolyai și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 

 Cu un număr de 10 organizații asociate în această entitate și prin potențialul deosebit 

de larg pe care îl are o asemenea asociație, atât prin membrii săi cât și prin ariile de activitate 

cu impact asupra turismului Clujean, Autoritățile Publice pot crea, depune spre finanțare și 

implementa proiecte cu impact major asupra turismului dar și asupra municipiului și 

locuitorilor săi. 

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Clujean poate oferi cadrul 

pentru crearea unui centru de meșteșuguri și tradiții populare. Acest centru poate fi 

organizat sub forma unui spațiu comercial și de producție cu posibilitatea de a observa 

procesul productiv și de a interacționa cu producătorii locali. Promovarea acestui centru se va 

realiza prin includerea lui în toate traseele turistice create la nivelul zonei metropolitane și 

prin materiale promoționale disponibile în unitățile cu profil turistic… 

 

4.  „Inima orașului”: delimitarea teritorială a centrului istoric unde să fie implementată 

o abordare unitară a turismului și totodată să fie impus un set de reguli și proceduri pe care să 

le adopte toți operatorii economici (folosirea limbilor de circulație internațională, semnalizare 

specială, limitarea activității și condiționarea funcționării lor, etc.) 

 

5.  Cluj-Napoca Tourism Friendly City are ca scop să vină în întâmpinarea nevoilor și 

îmbunătățirea experienței turiștilor din orașul nostru prin: reînființarea parcărilor pentru 

autocare, îmbunătățirea semnalizării turistice, infochioșcuri funcționabile/panouri de 

informare turistică, transport în comun, meniuri în cel puțin o limbă de circulație 

internațională, materiale informative complete și diversificate etc. 

 În ceea ce privește locurile speciale pentru autocare, trebuie înființate în perimetrul 

Pieței Unirii a minim 2 locuri de îmbarcare și debarcare a turiștilor din autocare, cu un timp 
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scurt de staționare, acestea fiind ulterior direcționate de către reprezentanți ai Poliției Locale 

spre parcări amenajate special sau parcări publice, pentru a staționa pe durată medie sau 

îndelungată. 

 

7. Implementarea unui sistem de carduri turistice oferite spre vânzare către persoanele 

interesate. Aceste carduri vor oferi posibilitatea folosirii lor pentru transportul în comun, 

intrări la obiectivele turistice, obținerea de materiale informative gratuite odată cu achiziția 

lor. De asemenea, prin vânzarea și utilizarea acestora se vor putea obține date cantitative 

despre fluxurile turistice în municipiu. 

 

8. Înființarea unui sub-departament al Poliției Locale cu atribuții în turism, poliția 

turistică, cu atribuții de informare, monitorizare și sancționare. De asemenea, acest organism 

trebuie să poată asigura primirea unor sesizări sau reclamații din partea turiștilor și a 

cetățenilor și totodată urmărirea și direcționarea lor către organele abilitate spre a fi 

soluționate 
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