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I. ANALIZĂ PRELIMINARĂ 

Economia locală 

1.1 REZUMAT EXECUTIV  
 

Economie: puncte forte 
Cluj-Napoca este al doilea în ierahia națională ca potențial de polarizare după capitală, iar 

studii ale  al Băncii Mondiale, plasează Cluj-Napoca pe locul 3 pe țară din punctul de vedere al 
numărului de angajați în sectoare cu salarii ridicate, după București și Timișoara, rezultând de aici 
că municipiul are unul dintre cele mai ridicate niveluri de trai din țară. 

 
Specificul activităților economice 

Cluj-Napoca este un oraș al serviciilor, cu o componentă industrială importantă; bilanțul 
activităților economice realizate în Cluj-Napoca după criteriul volumului cifrei de afaceri pe anul 
2011 ne arată că sectoarele Servicii și Comerț generează mai mult de jumătare din cifra de afaceri 
totală a firmelor din municipiu.  

Per ansamblu, municipiul se află într-un stadiu relativ avansat în procesul de evoluție al 
economiei bazate pe servicii, cu o componentă manufacturieră mică și de înaltă specializare, cu 
accent pe activități comerciale. Economia zonei prezintă un sector dezvoltat de Întreprinderi Mici și 
Mijlocii. 

Sectorul serviciilor ocupă mai bine de un sfert din totalul cifrei de afaceri al economiei 
municipale, numărul de firme care activează în acest domeniu este jumătate din numărul total al 
firmelor din municipiu. Cluj-Napoca este cel de-al doilea centru ca importanță din România în 
sectorul serviciilor financiare. 

 
Avantaj competitiv: IT  
Clujul constituie una din cele mai interesante piețe din Estul Europei pentru firmele ce au ca 

obiect de activitate outsourcing și dezvoltare software. Diferite studii (ex. KPMG - locul 31 in topul 
locațiilor mondiale atractive ca potențial de dezvoltare pentru domeniul IT-BPO outsourcing) 
plasează Cluj-Napoca în fruntea topului celor mai atractive oraşe pentru serviciile de outsourcing IT 
(statutul de centru universitar de prestigiu are un rol determinant în acest sens).  

Actualmente sectorul IT clujean beneficiază de realizarea unuia dintre principalele clustere 
din domeniu din România. 
 
Sectoare economice în dezvoltare 

În momentul de față, sectoarele economice aflate în dezvoltare în Cluj-Napoca sunt 
următoarele: 

 informații și comunicații; 
 tranzacții imobiliare; 
 învățământ; 
 sănătate și asistență socială; 
 comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; și 
 distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare, transport și 

depozitare. 
Mărimea agenților economici locali 
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Cea mai mare parte a firmelor și companiilor cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca active în 
anul 2011 pot fi încadrate în categoria microîntreprinderilor (4695); ÎMM-urile se situază pe locul 2 
(1558), în timp ce doar 11 agenți economici pot fi catalogați la categoria marilor companii (conform 
legii 346/2004). Deși impactul economic și social (materializat prin salarii, locuri de muncă, taxe si 
impozite, etc.) al marilor companii este net superior primelor două categorii, iar micro-
întreprinderile sunt de trei ori mai bine reprezentate la nivel municipal decât ÎMM-urile și marile 
companii la un loc, ÎMM-urile conferă un grad mai ridicat de stabilitate economiei locale. 

 
Companii cu capital străin 
Conform ANAF, Cluj-Napoca găzduia nu mai puțin de 870 de companii cu capital străin; 

chiar dacă cifra de afaceri medie precum și totalul cifrelor de afaceri ale acestor agenti economici 
sunt importante pentru economia locală, aceste companii angajeaza un număr relativ redus de 
salariați (3.734 în total), media numărului de angajati fiind de 7. Mai mult, 21% din acestea nu 
figurează ca având angajați, 24% din acestea au un singur angajat și peste 85% din toate firmele 
străine au sub 9 angajați (putând fi catalogate mai degrabă ca și micro-întreprinderi). 

Date precum numărul de angajați, contrastate cu cifrele de afaceri, sugerează o polarizare 
extremă a companiilor cu capital străin: marea majoritate (peste 85%) fiind de dimensiuni foarte 
reduse, în timp ce restul au un număr mai mare de angajați și desfășoară activități economice mai 
ample. 

 
Potențial de cazare 
Deși numărul de locuri din aceste unități de cazare prezintă un trend descendent din 2001 

până în 2003, din anul 2004 capacitatea locativă a agenților economici care activează în domeniul 
turismului a crescut; astfel, din 2000 până în 2011 s-au creat peste 1000 de locuri noi în diferite 
unități de cazare. De asemenea, numărul unităților de cazare a crescut constant, de la doar 17 în anul 
2000 pînă la 79 în 2011; mai mult, specificul acestora s-a modificat în timp. 

Per ansamblu, în perioada 2001-2011, deși capacitatea anuală de cazare a crescut cu mai puțin 
de 30%, numărul de sosiri a crescut cu 80% și cel de înnoptări cu 85%. Deși creșterea activității de 
cazare (și implicit a activității turistice în general) este evidentă pentru perioada 2001-2011, aceasta 
relevă doar îmbunătățirea situației în acest domeniu, nu și eficacitatea utilizătii acestor resurse. Per 
ansamblu, gradul de utilizare (măsoara procentul din capacitatea anuală de cazare care a fost utilizat 
prin înnoptare în perioada 2001-2011) este sub 29%, ceea ce înseamnă că timp de cinci zile din 
șapte, locurile puse la dispoziție de unitățile de cazare rămân neocupate. Mai mult, la nivel agregat, 
numărul mediu de zile de cazare (măsoară durata medie a cazării/înnoptării (în perioada 2001-2011) 
este sub 2 (1,71). 

Putem concluziona (sau atrage atenția asupra faptului) că infrastructura de cazare existentă pe 
raza municipiului Cluj-Napoca (o resursă esențială pentru întreg domeniul turistic) nu este folosită 
la capacitate optimă, limitând astfel posibilitățile de dezvoltare socio-economică existente la nivel 
local. 
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1.2 ECONOMIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
 
Cluj-Napoca este o comunitate cu un mediu de afaceri activ și diversificat. Pol de dezvoltare 

regional, Cluj-Napoca este al doilea în ierahia națională ca potențial de polarizare după capitală. 
Produsul intern brut la nivel de județ se cifrează la nivelul anului 2010 la valoarea de 21.164,4 

miliarde lei, ceea ce reprezintă 4,04% din PIB național.  
 
PIB (milioane 
RON) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ROMÂNIA 288954,6 344650,6 416006,8 514700 501139,4 523693,3 
Cluj 11.505,1 13.558,6 18.020,9 20.400 20.326,1 21.164,4 
% din total național 3,98% 3,93% 4,33% 3,96% 4,05% 4,04% 

Tabel: PIB-ul național și PIB-ul județean în perioada 2005 - 2010 
O estimare pentru 2012 a PIB-ului județean arată o valoare de aproximativ 23,2 miliarde lei, 

reprezentând 3,81% din PIB național și o creștere în valori nominale față de anii 2010-2011. 
Procentul din PIB național produs de județ s-a păstrat relativ constant, ceea ce indică o 

creştere a economiei locale similară cu cea de la nivel național. Contribuția județului la PIB al 
Regiunii Nord-Vest a variat sinusoidal în intervalul 32-36% în ultimii ani, plasând Clujul pe primul 
loc în regiune. La nivel național, județul se află în primele 5 locuri după Municipiul Bucureşti, 
Prahova,  Timiş și Constanța.  

În anul 2008, PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare se situa la valoarea 
de 14.100 euro, cu 20 de puncte procentuale peste media națională şi cu 35,6% mai mult decât la 
nivel regional. Confruntarea cu datele UE arată totuși că PIB-ul județean pe cap de locuitor se afla, 
în 2008, doar la 56% din media UE27. 

În ceea ce privește comparația cu Bucureștiul, trebuie spus că la nivelul lui 1995 marea 
majoritate a județelor aveau un PIB/capita ce depășea jumătate din PIB-ul capitalei. Până în 2009, 
contribuția Bucureștiului la PIB național a crescut de la 15 la 25%. Clujul este unul dintre județele 
care au reușit creșterea procentului din PIB-ul național în ultimii 15 ani, cu un procent subunitar 
totuși.  

Legat de nivelul de trai, studiul Competitive Cities al Băncii Mondiale, plasează Cluj-Napoca 
pe locul 3 pe țară din punctul de vedere al numărului de angajați în sectoare cu salarii ridicate, după 
București și Timișoara. Clujul este urmat în top de Constanța și Galați. 

Același studiu remarcă diversificarea economiei locale, fapt ce a permis o trecere lină peste 
perioada de criză din aceși ani. Abilitatea orașului de a genera locuri de muncă este considerată a fi 
principala sursă de atractivitate și explicația creșterii economice din ultima decadă. 

 
Număr de angajați în sectoare cu salarii 
ridicate 

Număr de angajați  % din total angajați  

1  Bucureşti  193.313  20,4%  
2  Timişoara  32.719  30,2%  
3  Cluj-Napoca  24.185  22,9%  
4  Constanța  21.369  24,4%  
5  Galați  19.955  30,1%  

Tabel: Număr de angajați în sectoare cu salarii ridicate  
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1.2.1. Structura activităților economice din municipiu 

 
Analiza structurii activităților economice din municipiu vine să confirme concluziile 

Strategiei anterioare a municipiului care considera Cluj-Napoca un oraș al serviciilor, mai degrabă 
decât unul al industriei. 
Bilanțul activităților economice realizate în Cluj-Napoca după criteriul volumului cifrei de afaceri 
pe anul 2011 ne arată că sectoarele Servicii și Comerț generează mai mult de jumătare din cifra de 
afaceri totală a firmelor din municipiu. 

Sectorul serviciilor are o pondere de 27% din cifra de afaceri totală. Sectorul industrial are de 
asemenea o importanță ridicată, cu o pondere de 21% din total, Agricultura având o pondere infimă.  

Sectorul energetic are o pondere importantă - 17% din total, în condițiile în care în acest 
sector activează un număr de 106 firme. În ceea ce privește structurarea activităților economice 

după criteriul numărului de firme dintr-un anumit sector, situația este puțin diferită. 
Sectorul de servicii este sectorul cel mai dezvoltat din această perspectivă reprezentând 48% din 
numărul firmelor, Comerțul având o pondere de aproximativ 28%, ceea ce îl situează pe locul doi la 
numărul de firme dintr-un sector. De remarcat este numărul redus de firme din sectorul de industrie 
raportat la cifra de afaceri, o pondere de aproximativ 9% din numărul firmelor din municipiu, 
productivitatea ridicată a acestui sector generând o cifra de afaceri de 21% din total. Fluxul de 
invesitiții al ultimilor ani în sectoarele finaciar-bancar, comunicații, retail au avut efecte pozitive în 
ceea ce privește dezvoltarea sectoarelor legate de servicii. În ceea ce privește sectorul construcțiilor, 
acesta generează o cifră de afaceri de 12,73% și angrenează 8,39% din companiile din Cluj-Napoca. 

Per ansamblu, economia municipiului se află într-un stadiu relativ avansat în procesul de 
evoluție de la economia industrială la o economie de servicii, cu o componentă manufacturieră mică 
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și de înaltă specializare, cu accent pe activități comerciale. Economia zonei prezintă un sector de 
Întreprinderi Mici și Mijlocii dezvoltat (vom reveni asupra IMM-urilor într-un capitol ulterior). 
 
 

1.2.1.1 Servicii 

După cum s-a putut observa din analiza structurii economiei, sectorul servicii este cel mai 
important pentru economia municipiului, aici activând cel mai mare număr de firme. Ponderea 
importantă a sectorului de servicii aduce după sine și performanțe ridicate ale economiei, cunoscut 
fiind faptul că economiile dezvoltate au o pondere a acestui sector de peste 70% (incluzând 
comerțul). 

 
 

Activități 
Număr 
firme 

Cifra de 
afaceri 

Activitati ale gospodăriilor private 5 185.369 

Administrație publică de apărare; Asigurări sociale din sistemul public 5 3.732.006 

Activități de spectacole, culturale şi recreative 306 268.279.906 

Sănătate şi asistență socială 348 107.612.391 

Învățământ 108 11.096.922 

Activități ale serviciilor administrative /activități ale serviciilor de suport 916 395.255.605 

Activități profesionale, ştiințifice şi tehnice 3638 902.819.475 

Tranzacții imobiliare 896 328.185.634 

Intermedieri financiare şi asigurări 404 5.161.376.997 

Informații şi comunicații 1373 693.590.704 

Hoteluri şi restaurante 889 319.188.311 

Transport şi depozitare 1374 851.110.689 

Alte activități de servicii 605 50.417.410 

Total 10867 9.092.851.419 
Tabel: Număr de firme și cifra de afaceri în domeniul serviciilor 

Cifra de afaceri a acestui sector s-a situat la nivelul lui 2011 la un total de 9.092.851.419 lei 
ceea ce înseamnă că sectorul serviciilor ocupă mai bine de un sfert din totalul cifrei de afaceri al 
economiei municipale. Numărul de firme care activează în acest domeniu este jumătate din numărul 
total al firmelor din municipiu.  
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Din analiza cifrei de afaceri aferentă domeniului se observă că serviciile de intermedieri 
financiare și de asigurări au cea mai mare pondere, ocupând mai mult de jumătate din piață (57%), 
urmate fiind de serviciile privind  
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activități profesionale, științifice și tehnice (10%), transport și depozitare (9%), informații și 
comunicații (8%) 
În ceea ce privește structurarea activității serviciilor în funcție de numărul de firme care fac parte 
din aceste sectoare, putem spune că la nivelul municipiului activează un număr de 10.867 firme. Ca 
și număr de firme pe servicii, sectorul de Activități profesionale, științifice și tehnice deține o 
pondere de 33% din numărul firmelor. Tot cu o pondere importantă se regăsesc și sectoarele de 
Transport si depozitare (13%) și Informații și comunicații (13%), sectorare care sunt echilibrate și 
în ceea ce privește raportul numărului de firme raportat la cifra de afaceri.  

Este demn de remarcat faptul că segmentul de intermedieri afaceri și asigurări, unde activează 
404 firme (o pondere de doar 4% din numărul firmelor din sector) reprezintă 57% din cifra de 
afaceri, ceea ce sugerează prezența unei piețe competitive pe acest segment.  

1.2.1.2 Sectorul financiar bancar 

În ceea ce priveşte serviciile financiare, Cluj-Napoca este cel de-al doilea centru ca 
importanță din România. Tradiția orașului în aceste servicii a început în anii 90, aici apărând 
inițiativa unor oameni de afaceri locali de a dezvolta un sistem bancar privat, Banca Dacia Felix și 
Banca Transilvania fiind arhicunoscute la nivel național. Tot în Cluj-Napoca s-a înființat şi şi-a avut 
sediul, societatea de asigurări Ardaf, liderul pieței de asigurări din România în anii 90.  

În Cluj-Napoca îşi are sediul Grupul Financiar „Banca Transilvania”, construit în jurul băncii 
cu acelaşi nume, care este singura bancă cu capital autohton din topul primelor bănci din țară. Din 
Grup fac parte Banca Transilvania, BT Asset Management S.A.I. S.A., BT Direct, BT Leasing,  BT 
Securities, Compania de Factoring, BT Finop Leasing și BT Medical Leasing. 

Echipa Băncii Transilvania este formată din peste 6.000 de angajați, BT fiind unul dintre cei 
mai căutați angajatori din România, situându-se între primele 20 de companii, conform 
clasamentului realizat în 2012 de Catalyst Consulting. Banca Transilvania este prezentă în toate 
centrele economice importante din țară, având o rețea formată din peste 560 sucursale, agenții și 
puncte de lucru. 

Banca Transilvania s-a situat pe poziția a treia în sistemul bancar după volumul activelor 
deținute. Cota de piață a băncii se ridica la 7,8 % la mijlocul lui 2012, administrând active de 29 
mld. lei (6,5 mld. euro).  

La Cluj-Napoca îşi are sediul şi compania Groupama Asigurări S.A., fosta divizie de asigurări 
a Băncii Transilvania, actualmente parte a Grupului Groupama.  

1.2.1.3 Transport  

Sectorul Transporturilor este de asemenea bine dezvoltat, cu o pondere mare în totalul 
serviciilor. Regia Autonomă de Transport Urban Călători (RATUC), este cel mai mare operator în 
sector, după numărul de angajați (1.693). Regia se află în subordinea Consiliului Local și operează 
46 de trasee de transport în comun, cu o lungime de 133 km cu ajutorul unui parc format din 342 de 
vehicule (autobuze, troleibuze şi tramvaie).  

În 2011 au început lucrările de modernizarea a liniei de tramvai din Cluj-Napoca și achiziția 
de tramvaie, precum şi extinderea traseelor de autobuz în comunele din Zona Metropolitană Cluj. 
Regia transportă circa 150 milioane de pasageri anual. 

În Cluj-Napoca îşi are sediul, încă din 1950, Regionala de Căi Ferate care deserveşte întreaga 
Transilvanie şi Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, unul modern, cu peste 1 mil. de pasageri 
anual.  

În municipiu există mai mulți operatori importanți din domeniul transportului rutier (Ben& 
Ben SA, Eco Group Logistic EVW) şi feroviar (Transferoviar Grup SA) precum și numeroase 
companii de taximetrie.  
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1.2.1.4 Comerț 
 

Conform Eurostat, România se clasa în anul 2010 pe locul al doilea dintre țările Uniunii 
Europene în ceea ce privește creșterea anuală a activităților de comerț în interiorul și în afara U.E. și 
pe locul al patrulea în ceea ce privește importurile.  

Actualmente, 11% din Produsul Intern Brut al României provine din comerțul cu ridicata și cu 
amănuntul. 

 
În Cluj-Napoca sectorul comerțului este cel mai dezvoltat, având înregistrate 6.389 firme. Dintre 
acestea 3.266 practică tipul de comerț cu amănuntul, iar 3.063 pe cel cu ridicata. În ciuda faptului că 
numărul firmelor din partea de comerț cu amănuntul este mai mare, 63,69% din totalul cifrei de 
afaceri a acestui sector este generată de comerțul cu ridicata. 

Clasificarea activităților comerciale din municipiu după criteriul numărului de firme ne 
permite să observăm că, în ceea ce privește comerțul cu amănuntul, numărul de firme care activează 
în domeniu este relativ apropriat față de numărul firmelor care activează în comerțul cu ridicata, 
ponderea fiind de 51% : 49%. În medie, firmele care se ocupă cu comerțul în amănuntul au cifre de 
afaceri mai mici decât cele din domeniul comerțului cu ridicata. 

 

 
 
În ceea ce privește nivelul investițiilor, sectorul comercial a cunoscut o scădere foarte 

puternică odată cu instalarea crizei economice. Evoluția inițială arată la nivelul anului 2005-2006 o 
creștere constantă a nivelului investițiilor brute, urmată de o creștere accelerată de la nivelul anului 
2006 până la nivelul anului 2007 când nivelul investițiilor s-a dublat. Din anul 2007 până în anul 
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2010 nivelul investițiilor suferă o descreștere constantă, ajungând ca valoarea nominală a 
investițiilor din 2010 să fie de 3 ori mai mică decât în 2007. 

În domeniul comerțului, cea mai importantă firmă cu sediul social în Cluj-Napoca este MOL 
România petroleum Products SRL, cu o cifra de afaceri de 3137.003.249 lei și un număr de 176 
salariați. 

Comerțul auto are o pondere importantă în sectorul comercial clujean aici activând firme 
recunoscute la nivel regional precum AUTOWORLD S.R.L., RMB INTER-AUTO S.R.L., EVW 
HOLDING S.R.L. , UNIX AUTO S.R.L.. 

În ceea ce privește sectorul de retail, municipiul beneficiază de prezența unor importante 
magazine de tip cash&carry (Metro, Selgros), hypermarketuri și supermaketuri (Cora, Kaufland, 
Auchan, Carrefour, Real). Pe piața de bricolaj sunt prezente magazinele companiilor: Baumax, 
Praktiker, Dedeman, Arabesque şi Ambient, parte a unor rețele autohtone și internaționale. 

 
Cele mai importante centrele comerciale din municipiu sunt: 

- IULIUS MALL – inaugurat în 2007, în partea estică a Municipiului Cluj, cu o suprafață 
totală de 147.000 mp, cuprinde 210 magazine, restaurante, hipermarketul Auchan, cafeneaua 
Starbucks, cinematograful multiplex Cinema City cu 10 sali, food court cu 15 fast food-uri, 
patinoar in aer liber sezonier, o parcare subterana si una terana cu un total de 2.500 de locuri. 
Mall-ul are peste 13.000.000 de vizitatori/clienți anual. 
- Polus Center – inaugurat tot în 2007, în partea vestică a oraşului, la limita cu Comuna 
Floreşti, se întinde pe aproape 28 de hectare, are o suprafață închiriabilă de 61.000 mp, 200 
de magazine şi 2.500 de locuri de parcare. POLUS CENTER atrage anual peste 10 milioane 
de vizitatori. 
- Central – complex situat în centrul municipiului Cluj-Napoca, care a fost extins şi 
modernizat în 2008-2010, găzduind actualmente magazine de mici dimensiuni, majoritatea 
ale unor companii autohtone 
- Sora Shopping Center – este situat în centrul istoric al Municipiului Cluj-Napoca din 
perioada interbelică şi a fost, pentru mult timp, unul dintre cele mai populare centre 
comerciale ale Clujului. Complexul are 5000 mp iar gradul de ocupare actual este redus. 
- Centrul Comercial Winkmart Someş – este situat în cartierul Mănăştur, construit în 
perioada comunistă şi modernizat în ultimii ani. Are o suprafață de 7800 mp şi găzduieşte un 
supermarket, magazine de haine şi încălțăminte, farmacii, etc. 

 

1.2.1.5 Industrie 
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În ceea ce privește industria putem observa că la nivelul Municipiului Cluj-Napoca pentru 

anul 2011 ponderea industriei în totalul economiei (din perspectiva indicatorului cifra de afaceri) 
este de 21%. În totalul sectorului industrial, industria prelucrătoare are o pondere de 98%, în timp 
ce ponderea industriei exctractivă este de doar 2%, aceleași procente respectându-se și în cazul 
numărului de angajați. Industria are o importanță aparte și la nivel județean, contribuind cu circa 
24% la Produsul Intern Brut asigurând totodată aproximativ un sfert din locurile de muncă din 
județ. 

La nivelul județului, industria are un rol foarte important - dacă în anul 2006, producția 
industrială a județului reprezenta, în prețuri comparabile, doar 36,9% din nivelul înregistrat în 1990, 
în 2009 producția industrială era la peste 86% din valoarea celei din 1990. Această creştere rapidă 
este rezultatul apariției, în ultimii ani, a unor noi unități industriale cu capital străin.  

 

 
 
Evoluția investițiilor brute în sectorul de industrie arată în intervalul 2007-2010 o scădere 

importantă. Expresia acestora este în valori nominale, în termeni reali scăderea fiind mai accentuată.  
Observăm că, în termeni nominali investițiile brute în industrie la nivelul municipiului s-au 

înjumătățit în anul 2010 față de 2007, ca efect al crizei economice. 
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O evoluție extrem de pozitivă a avut-o cifra de afaceri a sectorului industrial al municipiului, 
care nu pare să fi fost afectat de criza. Datele arată o triplare a nivelului cifrei de afaceri în 2010 față 
de 2005 și o creștere cu aproape 90% a cifrei de afaceri în 2010 față de 2008 (în termeni reali 
această creștere este mai mică). 

 
În ultima perioadă, atât la nivelul municipiului cât și la nivelul județului, industria a înregistrat 

schimbări structurale majore, respectiv o reorientare dinspre ramurile cu competitivitate și valoare 
adăugată reduse precum textile, încălțăminte și mobilă, către cele înalt competitive, orientate către 
piața externă - echipamente IT&C, componente auto. Această evoluție a fost influențată atât de 
condițiile pieței precum declinul industriei de lohn, reducerea cererii pentru anumite produse, 
concurența produselor asiatice pe piața bunurilor de larg consum, dar mai ales de investițiile străine 
care au fost atrase de județ în ultimii ani în domeniile high-tech.  

Sectoarele industriale cu tradiție din Cluj-Napoca sunt cele precum morărit şi panificație, 
lactate, îmbrăcăminte şi lenjerie de corp, produse farmaceutice, mobilă, prelucrarea şi conservarea 
produselor din carne etc.  

În funcție de numărul de firme care activează în domeniu, pe primul loc se situează fabricarea 
articolelor de îmbrăcăminte cu un total de 163 de firme active, urmat de producția de mobilă – 141 
de firme, fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice – 135 de 
firme, activități de tipărire – 131 de firme și fabricarea pâinii și produselor de patiserie cu 125 de 
firme active. 

Industria alimentară clujeană se remarcă prin numărul mare de brand-uri recunoscute la nivel 
național: URSUS, NAPOLACT, PRODVINALCO, etc. ocupând la nivel național o poziție 
competitivă în domeniul produselor lactate şi băuturilor alcoolice. Industria alimentară este una 
importantă  din perspectiva cifrei de afaceri şi prima din perspectiva numărului de angajați, fiind o 
ramură industrială cu tradiție în zona Clujului. Cu toate acestea, ponderea industriei alimentare în 
economia locală a scăzut în ultimii ani, în principal din cauza dispariției sau relocării unor unități cu 
o tradiție: Fabrica de Bere „Ursus” (închisă în 2011), Fabrica de Dulciuri „Feleacul” (închisă în 
2008), Fabricile „Napolact” din Cluj-Napoca (relocate în 2009). În momentul de față în domeniul 
industriei alimentare se remarcă firme precum PANEMAR, CIA ABOLIV, BETAROM, 
PRODVINALCO. 

Industria mijloacelor de transport din Cluj-Napoca este reprezentată prin una dintre cele mai 
importante firme din domeniul construcțiilor şi reparațiilor feroviare – REMARUL 16 
FEBRUARIE – (care a încheiat un parteneriat cu BOMBARDIER, liderul mondial în domeniu) dar 
și prin alte firme precum ECKERLE INVEST, AUTOMOBILE COMPONENTE ELECTRICE 
S.R.L și altele. 
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Industria de produse chimice se remarcă prin produse ca medicamentele şi cosmeticele, cu 
două brand-uri cunoscute la nivel național: FARMEC şi TERAPIA, în timp ce în Industria textilă 
este reprezentată de branduri cunoscute precum JOLIDON și ARGOS, iar industria  de produse 
minerale de  productători precum SANEX și CARBOCHIM.  

1.2.1.6 IT&C 

Clujul constituie una din cele mai interesante piețe din estul Europei pentru firmele ce au ca 
obiect de activitate outsourcing-ul și dezvoltare software. Pentru o vreme și industria hardware în 
domeniu a fost un punct tare, dar până la plecarea Nokia. Diferite studii (ex. KPMG - locul 31 în 
topul locațiilor mondiale atractive ca potențial de dezvoltare pentru domeniul IT-BPO outsourcing) 
plasează Cluj-Napoca în fruntea topului celor mai atractive oraşe pentru serviciile de outsourcing IT 
(statutul de centru universitar de prestigiu are un rol determinant în acest sens). 

După cum arată și analiza coeficienților locaționali și variației diferențiale a numărului de 
angajați, IT&C-ul a fost puțin afectat de criza ultimilor ani și rămâne un domeniu vital pentru 
economia locală. Închiderea centrelor de dezvoltare software şi servicii ale Nokia şi ING a însemnat 
pierderea a peste 3.300 de locuri de muncă, incluzând aici firmele subcontractoare. Această scădere 
a fost însă compensată de înființarea sau extinderea unor centre de servicii ale altor companii 
(Genpact, Office Depot etc.) precum și de evoluția unor alte sectoare ale economiei locale. 

Sectorul IT clujean beneficiază de realizarea unuia dintre principalele clustere din domeniul în 
România. Potențialul de clusterizare, confirmat prin analiza menționată anterior, a fost valorificat 
prin înființarea clusterului ”Cluj IT Innovation cluster” care include peste 26 de companii din 
domeniul IT, cu peste 3.500 de angajați, o cifra de afaceri totală de peste 82 de milioane euro 
(aproape 80% provenind din export) precum și importante organizații publice și universități.  

Principalele scopuri ale creării acestui cluster sunt obținerea unei capacități ridicate de lobby, 
crearea unor centre de competență în business și domeniul academic, realizarea unor proiecte 
internaționale de mare anvergură, bazat pe o reducere a costurilor de training și diseminarea de bune 
practici între firmele componente. Ca principale puncte tari au fost identificate expertiza și 
knowledge-ul în domeniu, precum și cultura organizațională a firmelor parte a clusterului.  

Performanța firmelor de top din domeniul IT se poate observa urmărind evoluția cifrei de 
afaceri pentru ultimii 5 ani, prezentată în tabelul următor. 
 

Cifra de afaceri a companiilor IT&C 
 2007 2008 2009 2010 2011 
AROBS 16.870.938 N/A 25.446.719 31.006.638 33.599.647 
ARTSOFT 2.801.561 3.322.726 3.032.478 4.540.149 7.715.185 
ARXIA 924.666 1.105.391 743.225 875.893 943.557 
BRINEL 76.469.305 93.858.376 39.522.797 66.417.070 55.816.806 
CODESPRING 2.678.021 4.076.371 3.631.355 3.217.955 4.258.926 
EFECTRO 563.858 665.267 586.848 491.893 743.338 
ENDAVA 6.154.129 11.293.557 15.301.426 24.449.575 38.609.068 
EVOLINE 12.280.836 21.267.100 24.361.491 25.626.441 35.656.275 
FORTECH 5.907.089 8.103.640 9.074.291 11.425.980 18.319.468 
IMPREZZIO GLOBAL         2.431.235 
IQUEST 18.979.506 33.650.463 31.267.575 37.918.683 50.922.905 
ISDC 8.046.159 11.157.696 13.386.483 14.197.940 20.337.640 
LIGHT SOFT 217.158 550.601 1.249.404 1.416.250 1.554.989 
RECOGNOS 3.186.108 3.412.054 3.696.058 3.921.767 4.321.097 
SMALL FOOTPRINT 853.341 1.451.037 1.876.775 2.535.240 4.578.399 
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SOFTVISION 6.407.888 15.008.913  17.746.393 22.475.153 
XOOMWORKS   912.547   2.556.052 2.779.115 

Tabel – Evoluția cifrei de afaceri a firmelor din domeniul IT 
 
Majoritatea firmelor au reuşit pe parcursul celor 5 ani, în contextul crizei economice, o 

evoluție impresionantă (Endava care în 2007 avea o cifră de afaceri de 6.154.129 avea la sfârșitul 
anului 2011 o cifră de afaceri de 38.609.068, o creștere de 525%!).  

Primul loc pe piața de IT din Cluj-Napoca este ocupat de Brinel, care în 2011 a reușit să 
genereze o cifră de afaceri de 55.816.806 cu 69 de angajați. 
 

Număr de angajați 
 2007 2008 2009 2010 2011 

AROBS 98  n/a 153 49 219 
ARTSOFT 55 52 42 67 87 
BRINEL 60 64 55 55 69 
CODESPRING 35 60 54 44 48 
ENDAVA 75 82 94 164 314 
EVOLINE 123 159 154 175 253 
FORTECH 38 29 23 72 160 
IQUEST 71 90 92 156 265 
ISDC 125 134 108 133 157 
RECOGNOS 54 51 21 35 52 
SMALL FOOTPRINT 2 3 2 30 55 
SOFTVISION  360 370 440 570 

Tabel – Cei mai importanți angajatori în domeniul IT 

 
Dacă luăm în considerare evoluția numărului de angajați în sectorul IT, se poate observa o creștere 
cu 126,5% din 2007 până în 2011. La sfarșitul anului 2011, Softvision cu 570 de angajați reprezenta 
cel mai mare angajator în domeniu (firma are birouri în Cluj-Napoca, Baia-Mare și Iași), urmat de 
Endava cu 314 angajati, Evoline, Arobs, Iquest, Fortech și ISDC. 

Evolutia nr. salariati ai firmelor de IT
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Putem spune că acest domeniu îi oferă Municipiului Cluj-Napoca un avantaj competiv, din 
moment ce firme cu capital străin aleg să își dezvolte sucursale în Cluj, ceea ce îi oferă (ulterior) 

comunității posibilități de expansiune și de atragere de investiții în domeniu. 
Graficul alăturat prezintă distribuția firmelor de IT în funcție de proveniența capitalului. Se poate 
observa că acest raport provine în proporție de 59% de la firmele cu capital autohton. În ceea ce 
privește proveniența firmelor cu capital străin, principalul investitor în domeniul IT-ului îl 
reprezintă firme din Statele Unite ale Americii ce dețin aproape 13% din total, acestea fiind urmate 
de firme cu capital german și britanic (câte 8%) iar mai apoi de către firme franceze, olandeze și 
maghiare (câte 4%).  

Din perspectiva comunității locale, un aspect pozitiv este acela că marea majoritate a 
capitalului din acest sector este autohton, ceea ce evită retragerile de profituri. 
 

1.2.1.7 Construcții 

Sectorul Construcțiilor a înregistrat înainte de criză cea mai mare creştere în ultimul deceniu.  
După anul 2005, a existat un adevărat boom în domeniul construcțiilor rezidențiale, iar construcțiile 
au ajuns să dețină o pondere de peste 13% în PIB local, de 2,2 ori mai mult decât în anul 2000.  

Această dinamică a fost însă întreruptă în 2008, o dată cu instalarea crizei globale, care a 
afectat în primul rând piața imobiliară. În doar un an, între 2008 şi 2009, acest sector a 
disponibilizat 5.000 de salariați (peste 15% din total) şi a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri, în 
termeni nominali, de peste 10%. 

Deși înregistrează un trend descrescător generat de contextul economic şi financiar 
internațional, sectorul Construcții păstrează o pondere importantă la nivelul municipiului Cluj-
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Napoca, ocupând locul trei după numărul de firme (un număr de 2.861 de firme) şi locul cinci cu o 
cifră de afaceri de aproximativ 3 miliarde de lei. 

 

 
Figură – Investiții brute în contrucții 
 
Pentru sectorul de construcții evoluția investițiilor brute este una spectaculoasă. În perioada 

2006-2009 acesta a avut o creștere accelerată în valori nominale, nivelul investițiilor brute 
triplându-se, urmând ca în perioada 2009-2010 acesta să sufere o reală prăbușire  - o scădere de 6 
ori a nivelului investițiilor. 

Realizarea și finalizarea unor proiecte de infrastructură precum şi modernizarea infrastructurii 
existente: construcții de clădiri rezidențiale şi nerezidențiale, construcții de drumuri, autostrăzi, 
poduri, modernizarea liniilor de tramvai şi cale ferată, construcții de proiecte utilitare pentru 
electricitate, telecomunicații, au reprezentat motivele pentru care acest sector rămâne de o 
importanță ridicată. 

Cele mai importante firme din domeniul construcțiilor sunt prezentate în tabelul următor.  
Multe dintre acestea se află în topul național al firmelor din domeniu, având un portofoliu de 

lucrări vast și expertiză recunoscută. Pe lângă cele de mai jos pot fi menționate firme precum TIM 
SA, ENKA, GRUP 4 INSTALAȚII. 

 
Nume Cifra de afaceri Nr. Salariati

ENERGOBIT SRL 386.956.309 184
ACI CLUJ SA 188.662.832 496
ACOMIN SA 188.461.462 300
IMPRESA PIAZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ 137.041.736 162
ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA  129.455.525 305
DIFERIT SRL  90.661.276 164
TRANSILVANIA CONSTRUCȚII 43.255.975 188
ELECTROGRUP S.A. 140.339.794 267
CRIDOV SRL 14.895.710 72
NAPOCA SA 14.601.972 191
2 INVEST SRL 10.653.345 50
DORALEX COM SRL 8.663.973 20
ANDO CONSTRUCT SRL 3.823.945 31
MULTISERV SRL 6.666.936 22

Tabel - Cele mai importante firme din domeniul construțiilor 
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Anii 2010 și 2011 nu au adus o îmbunătățire semnificativă a situației din sectorul imobiliar, 
din perspectiva numărului de locuințe finalizate şi a numărului de autorizații de construcție 
eliberate. 

O parte din declinul pieței imobiliare a fost compensat de demararea execuției unor obiective 
de interes public, unele realizate de companiile de construcții locale (Stadionul din Cluj-Napoca, 
extinderea rețelelor de utilități, construcția şi modernizarea de drumuri şi străzi etc.), parte din ele 
realizate cu finanțări europene. 

În secțiunile următoare sunt descrişi principalii indicatori privind activitatea de construcții de 
la nivelul municipiului din ultimii 9 ani – perioada 2004 – 2012; considerăm că diferențierea între 
construcțiile destinate populației și cele destinate mediului de afaceri este esențială datorită 
scopurilor și a modalitățiilor diferite de utilizare. 

Dimensiunile care sunt tratate vizează spațiile locuibile, de birouri și industriale, atât în 
termeni cantitativi (număr autorizații) cât și calitativi (m2). 
 
Spațiu locativ: persoane fizice 
 
Metri pătrați locuibili 

În perioada 2004 – 2012 au fost autorizați 2.597.193 de m2 locuibili (33.508 m2 de locuințe 
sociale), cele mai multe autorizații fiind eliberate în anii 2007 și 2008, așadar înainte de începerea 
crizei financiar-economice din 2008.  

După scăderea abruptă a acestui tip de activități în perioada 2008-2010, se observă că acest 
sector și-a reînceput activitatea din 2011, trendul ascendent fiind continuat și în 2012; cu toate 
acestea, creșterea este relativ redusă și volumul total al activităților este mult sub cel din 2007-2008. 

 
Figura: Autorizații pentru construcții de locuințe (în metri pătrați; 2004-2012) 

 
Din totalul spațiului locuibil, 55% a fost autorizat în imobile cu destinație comună – blocuri, 

iar 45% în imobile cu destinație individuală – case.  
 

Număr autorizații case extinse, mansardate sau nou construite 
În total, în perioada 2004 – 2012 au fost emise 5.437 de autorizații de construcție pentru 

extinderea sau mansardarea unor case existente sau construirea unor imobile noi. Cele mai multe 
astfel de autorizații fiind emise în anii 2006 și 2007, anul 2008 fiind marcat de o reducere de 39%.  

Asemenea noilor construcții, trendul pare a se schimba începând cu 2011, deși creșterea este 
relativ redusă și volumul total al activităților este mult sub cel din 2007. 
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Suprafața medie a caselor nou construite sau extinse/mansardate a fost de 212,97 m2 

 
Figura: Număr autorizații eliberate pentru case extinse, mansardate sau nou construite 

 
Număr apartamente autorizate  

În intervalul 2004 – 2012 au fost eliberate autorizații pentru 840 de blocuri, însumând 15.846 
apartamente. Cei mai productivi ani au fost, din acest punct de vedere 2007 și 2008, când a fost 
autorizată aproximativ jumătate din suprafața de apartamente autorizate pe toată perioada 2004 – 
2012.  

Anul 2009 marchează însă o prăbușire a cererilor de autorizare sub nivelul anului 2004 iar 
anul 2010 se plasează la mai puțin de 10% din numărul metrilor pătrați autorizați pentru anul 2008.  

Suprafața medie a apartamentelor autorizate pentru construcție este de 90,82 m2. 

 
Figura: Numărul apartamentelor cuprinse în autorizațiile de construcție acordate blocurilor, în 

perioada 2004 – 2012 
 

După cum se poate observa, descreșterea autorizațiilor de construcție este mult mai drastică în 
cazul apartamentelor decât în cazul caselor. 
 
Spații de birouri și hale industriale: persoane juridice 

În perioada 2004 – 2012 au fost eliberate 166 de autorizații pentru spații de birouri, însumând 
un total de 231772 m2, anii de vârf fiind 2005 și 2007, după cum reiese din figura de mai jos. 

Asemeni celorlalte autorizații, începând cu 2008 trendul este unul de scădere, deși din 2011 se 
remarcă o creștere dinamică (însă volumul total al acestor activități rămâne și în 2012 mult sub 
valorile din 2005 și 2007).  
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Figura: Metri pătrații de spații de birouri autorizați în perioada 2014 - 2012 

Autorizații hale industriale 
În perioada 2004 – 2012 au fost eliberate 119 autorizații pentru hale industriale, însumând un 

total de 186.111 m2, vârful de creștere fiind atins în anii 2006 și 2007.  
După 2008, în fiecare an au fost autorizați semnificativ mai puțin metri pătrați decât în anul 

2004, chiar dacă activitatea pare a se ameliora din anul 2011.  
 

 
Figura: Metri pătrați de spații industriale autorizate în perioada 2004 - 2012 

 
Autorizații locuri de parcare  

În perioada 2004 – 2012 au fost eliberate în total 5 autorizații pentru crearea spațiilor de 
parcare, însumând aproximativ 28100 m2. Dintre acestea, o autorizație a vizat cartierul Gheorgheni, 
una cartierul Mărăști și una cartierul Zorilor.  
 
Prețul imobilelor 

Criza financiară care a început în 2008 a marcat puternic piața imobiliară din Cluj-Napoca, 
așa cum o relevă graficul de mai jos, compus pe baza indicelui imobiliare.ro1 

 

                                                            
1Sursa datelor: http://www.imobiliare.ro/indicele-imobiliare-ro/cluj-napoca 
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Figura: Evoluția prețurilor apartamentelor de la nivelul municipiului Cluj-Napoca în perioada 

martie 2008 – ianuarie 2013. 
Indicele este calculat lunar, graficul ilustrând evoluția trimestrială a prețului mediu pe m2 al 

apartamentelor de la nivelul municipiului. 
Astfel, se poate observa cum prețul a coborât de la un maxim de 1500 euro/m2 în luna aprilie 

a anului  2008 la un minim de 880 euro/m2 în luna ianuarie a anului 2013, scăderea fiind de 41%. 
Cea mai abruptă perioadă a fost înregistrată în perioada decembrie 2008 – aprilie 2009, dată 

după care prețul și-a continuat trendul descendent, dar într-un ritm mai puțin accentuat. 
În funcție de cartiere, potrivit datelor furnizate de o altă companie de imobiliare 

(Weltimobiliare), în 2008, deci anterior prăbușirii pieței imobiliare, apartamentele cele mai scumpe 
se aflau în zona centrală, urmată de Andrei Mureșanu, Grigorescu și Gheorgheni. 

Tabelul următor evidențiază prețul mediu estimat de Weltimobiliare pentru anul 2008, în 
funcție de numărul de camere. 

Tip imobil Centru Andrei 
Muresanu 

Buna 
Ziua 

Gheorgheni Grigorescu Manastur Marasti Zorilor 

Garsoniera 48.000 45.000 40.000 43.000 44.000 40.000 41.000 43.000 

Ap. 1 cam 53.000 49.000 44.000 47.000 45.000 43.000 44.000 45.000 

Ap. 2 cam 72.000 70.000 65.000 65.000 66.000 59.000 61.000 62.000 

Ap.3 cam 100.000 98.000 85.000 90.000 92.000 82.000 80.000 88.000 

Ap. 4 cam 130.000 140.000 110.000 120.000 118.000 110.000 115.000 120.000

Tabel: prețul mediu al apartamentelor, în funcție de numărul de camere, conform Weltimobiliare 
 

Potrivit aceleași companii, în 2011 s-a remarcat un fenomen interesant, de uniformizare a 
prețurilor bunurilor imobiliare, astfel încât prețurile apartamentelor din centrul orașului nu era 
semnificativ mai mare decât în restul cartierelor municipiului.  
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1.2.1.8 Energie și distribuția apei 

 
Cu privire la activitățile de Producere și Furnizare a Energiei și Distribuție a Apei în Cluj-Napoca 
situația se prezintă în felul următor: ponderea cea mai ridicată, cu o proporție de 67%, o au 
distribuția apei, salubritatea, gestionarea deșeurilor, activitățile de decontaminare, în timp ce 
celelalte tipuri de utilități precum producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă 
caldă și aer condiționat au o pondere de 33% în sector. 
În ceea ce privește clasificarea în funcție de numărul de firme, situația se prezintă a fi mai 
echilibrată. Astfel, 51% din numărul total de firme care au ca activitate producția de energie 
electrică și distribuția apei în Cluj-Napoca au ca domeniu de activitate distribuția apei, salubritatea, 
gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare, restul de 49% ocupându-se de producția și 
furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Ceea ce poate fi 
observat, luând în calcul ambele figuri, este faptul că pentru segmentul de Energie electrică numărul 
de firme este unul mai ridicat, deținând însă o pondere mai mică în termeni de cifră de afaceri.  

Principalele firme în domeniul energetic sunt HIDROSERV CLUJ S.A. (Producție energie 
electrică), ELECTRICA TRANSILVANIA NORD S.A. (Distribuție energie electrică), ENEX 
S.R.L., TRANSILVANIA NORD S.A. (Comerț energie electrică), CPL CONCORDIA S.R.L. 
(Distribuție gaze), AMGAZ FURNIZARE S.A. (Distribuție gaze). 

În domeniul distribuției apei, SC COMPANIA DE APĂ SOMEȘ este cel mai mare 
distribuitor regional, operând în județele Cluj și Sălaj, deservind peste 700.000 de locuitori și 
gestionând rețele de apă cu o lungime de 1.000 km și în jur de 700 de km de rețele de canalizare.  

Cu o cifra de afaceri de 126.197.090 lei la sfârșitul anului 2011, compania este unul dintre cei 
mai mari angajatori din municipiu cu 1.836 angajați. 

 
 

 

1.2.1.9 Capital și investiții străine 

Soldul investițiilor străine la finalul anului 2011 înregistrează un total de 872 milioane de euro. 
Analiza investițiilor străine în funcție de țara de proveniență relevă Italia ca țara de unde provin cele 
mai consistente investiții din municipiu, urmată de Olanda și Cipru. 
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Raportat la domeniul investițiilor, industria este principalul beneficiar, care, împreună cu domeniul 
construcțiilor și tranzacțiilor imobiliare au atras peste 75% din totalul investițiilor străine. 

 

În ceea ce privește nivelul capitalului implicat în economia locală și sursa de proveniență a 
acestuia, datele Registrului Comerțului arată că cel mai consistent aport provine din Ungaria – 
firmele maghiare având un capital de 324 de milioane de lei, urmată destul de aproape de firmele 
olandeze, pe al treilea loc aflându-se firmele cu capital elvețian. Firmele italiene au un aport de 
peste 171 milioane lei, urmate fiind de firme din Austria, Germania și Spania (cu aporturi 
asemănătoare - o contribuție în jurul a 143 de milioane de lei). Este de remarcat și faptul că firme 
din țări precum SUA sau China se află pe poziții nereprezentative: locul 15 respectiv 27 la nivelul 
municipiului. 
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Tabelul de mai jos cuprinde unele din cele mai reprezentative companii cu capital străin din 
municipiu și zona imediat apropiată. 

 
Denumire  Țara de 

proveniență 
Obiect de activitate  

EMERSON  SUA  Inginerie şi producție echipamente electrice  
FRIESLAND  Olanda  Lactate  
LASSELBERGER  Austria  Ceramică fină  
CSI INVEST  Olanda  Echipamente de ridicat şi manipulat  
HERZ ARMATUREN  Austria  Armături  
RANBAXY  India  Medicamente  
FERROSAN  Danemarca  Medicamente  
FUJIKURA  Japonia  Componente auto  
MOL  Ungaria  Benzinării  
ENKA  Turcia  Construcții  
KESZ  Ungaria  Construcții  
IMPRESA PIZZAROTTI  Italia  Construcții  
E. VAN WIJK  Olanda  Transporturi  
ISDC  Olanda  IT  
IQUEST  Germania  IT  
ENDAVA  Marea Britanie  IT  
TSS  Olanda  IT  
OFFICE DEPOT  SUA  Outsourcing  
GENPACT  SUA  Outsourcing  
BPO SYKES  SUA  Outsourcing  
EVALUESERVE  India  Outsourcing  
Tabel: Cele mai reprezentative companii cu capital străin din municipiu și zona imediat apropiată 

 
Conform ANAF, Cluj-Napoca găzduiește nu mai puțin de 870 de companii cu capital străin 

(Tabelul următor). Deși cifra de afaceri medie precum și totalul cifrelor de afaceri sunt importante 
pentru economia locală, acestea angajeaza un număr relativ redus de salariați (3.734 în total), media 
numarului de angajati fiind 7.  

Mai mult, 21% din acestea nu figurează ca având angajați, 24% din acestea au un singur 
angajat și peste 85% din toate firmele străine au sub 9 angajați (putând fi catalogate mai degrabă ca 
și micro-întreprinderi). Deși cifra de afaceri medie este consistentă, 325 din aceste firme au avut 
cifra de afaceri 0 în 2011, cu alte cuvinte o treime din aceste companii nu au desfășurat activități 
economice. 
 

 
Nr. 

companii 
Total cifra 

afaceri (mii lei ) 
Cifra de afaceri  
medie (mii lei) 

Total nr. 
angajați 

Medie nr. 
angajați 

Distribuție numărului 
de angajați pe 
companii 

870 762.628.242 876.484 3.734 7 21% = 0 angajați 
     24% =1 angajat 
     85% < 9 angajați 

Tabel: Companii cu capital străin în Cluj-Napoca în 2011 (conform ANAF) 
Datele prezentate în tabelul anterior (numărul de angajați și cifrele de afaceri, în special) 

sugerează o polarizare extremă a companiilor cu capital străin: marea majoritate (peste 85%) 
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fiind de dimensiuni foarte reduse, în timp ce restul au un număr mai mare de angajați precum și 
activități economice mai ample. 
Investiții 
 

O analiză multianuală a investițiilor brute totale în Municipiul Cluj-Napoca relevă faptul că acestea 
au suferit o scădere foarte puternică între anii 2007 (anul cel mai favorabil) și 2010, nivelul acestora 
situându-se sub nivelul investițiilor din anul 2005. 

Criza economică a fost principalul factor care a cauzat acestă evoluție negativă. 
 

1.2.1.10 Infrastructura de afaceri 

Parcuri Industriale - TETAROM 

Tetarom S.A. este o companie cu capital majoritar de stat, administrată de Consiliul Județean 
Cluj. Ea deține 3 parcuri industriale - Tetarom I, II și III și alte proiecte în extindere, dintre care cel 
mai important este Tetarom IV. În cadrul celor trei parcuri industriale funcționale își desfășoară 
activitatea peste 50 de firme, iar suprafața totală administrată este de peste 2,8 milioane de metri 
pătrați. 

Parcul industrial Tetarom I a fost inaugurat în anul 2005, folosindu-se pentru realizarea sa 
65% fonduri europene și este situat în zona străzii Tăietura Turcului. Are o suprafață de 32 de 
hecatre, este 100% ocupat, iar hala multifuncțională din acest parc este în principal folosită pentru 
activități administrative, de birou. Aici își au sediul firme din diverse domenii, de la IT&C până la 
dezvoltare imobiliară și este dezvoltat un incubator de afaceri unde firmele mici pot închiria spații 
pe o perioadă de 3 ani, se dezvoltă, după care lasă locul altora. Numărul angajaților din acest parc 
este de aproape 400 și acesta va crește exponențial pentru că sunt preconizate investiții de peste 12 
milioane de euro în viitor. Cele mai mari vor fi ale companiilor Agressione (5 milioane de euro), 
Energobit (3 milioane de euro) și PlanExtrakt (3,5 milioane). 

Tetarom II a fost inaugurat în anul 2008 și este situat pe Bulevardul Muncii. Are o suprafață 
de 12 hectare, majoritatea acestei suprafețe fiind folosită, în baza unui contract de asociere în 
participațiune, de Emerson S.R.L. Conform contractului, Emerson va face investiții de peste 75 de 
milioane de euro, iar numărul locurilor de muncă care vor fi create se va ridica la peste 3500.  

Principalul atuu al companiei este ca va folosi mână de lucru înalt calificată și se va orienta și 
înspre cercetare. Activități principale:  
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 Producția regulatoarelor de gaz cu destinație industrială şi casnică  
 Echipamente pentru medii periculoase  
 Echipamente profesionale pentru construcții  
 Generatoare de mare putere pentru centrale eoliene 
 Echipamente pentru energia fotovoltaică. 

 
Tetarom III are o suprafață de 154 ha (cel mai mare din țară) şi este situat în comuna Jucu, la 

circa 25 km de municipiul Cluj-Napoca. Principalul investitor din acest parc a fost până în 2011, 
Nokia. După plecarea finlandezilor s-a semnat un contract cu firma germană Bosch. Firma Bosch s-
a angajat ca în primii 7 ani să investească în total 77 milioane de euro în capacități de producție. De 
asemenea unitatea de producție aparținând Nokia a fost vândută producătorului italian de 
electrocasnice DeLonghi SpA, care a început angajările. Activități principale:  

 Producția de aparatură electrocasnică 
 Producția de componente auto  
 Operațiuni de mecanică generală 

 
În viitor se dorește realizarea parcului industrial Tetarom IV, iar locația acestuia va fi comuna 

Feleacu (la 9 km de Cluj-Napoca). Suprafața acestuia va fi de aproximativ 85 de hectare, iar 
valoarea proiectului de 54.292.262,01 lei. Se preconizează că va fi finalizat în anul 2015. 

Pentru ca aceste parcuri industriale să fie și mai atractive pentru investitori, administrația 
locală oferă o serie de stimulente precum: 

 Scutire de taxe și impozite locale pe clădiri și terenuri, în interiorul parcurilor 
industriale conform codului fiscal, așa cum sunt acordate de către Primăria Cluj-Napoca, 
Direcția de taxe şi impozite; 
 Tetarom SA deține licența de furnizare și distribuție pentru energie electrică și 
licență de furnizare pentru gaze naturale 
 Terenurile dispun de Certificat de Urbanism cu avizele aferente, Acord de mediu, 
Studii geo şi topo, etc., care pot fi puse la dispoziția investitorilor; 

 
Structuri de suport a mediului de afaceri 

 
La nivelul municipiului, pentru unele dintre sectoarele reprezentative ale economiei, există un 

set de structuri asociative, nonguvernamentale, menite să reprezinte interesele comune ale 
membrilor acestora.  
Camera de Comerț şi Industrie Cluj – CCICJ 

Camera de Comerț şi Industrie Cluj este o organizație autonomă, neguvernamentală, apolitică, 
de interes public, care reprezintă interesele membrilor săi, societăți comerciale şi comercianți, 
persoane fizice din județul Cluj. Activitatea CCICJ se derulează prin furnizarea de servicii 
profesionale membrilor Camerei şi reprezentarea intereselor comunității de afaceri locale față de 
autoritățile şi organismele din țară şi din străinătate, dar de asemenea și prin promovarea dezvoltării 
economice regionale, în colaborare cu alte instituții şi organizații locale, naționale şi internaționale. 

CCICJ furnizează contacte şi informații de afaceri, organizează misiuni economice şi 
parteneriate, dar de asemenea oferă consultanță şi asistență în diferite domenii şi oferă cursuri de 
formare profesională. 

ARIES - Asociația Română pentru Industria Electronică şi Software  
Este cea mai mare și influentă organizație creată pentru industria IT&C din România, cu 

filială la nivel regional (ARIES TRANSILVANIA), şi are ca scop susținerea competitivității 
informaționale a României la același nivel cu celelalte națiuni ale lumii. Comunitatea ARIES a 
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crescut alături de ÎMM-urile și întreprinderile mari ale industriei din România și se dezvoltă prin 
inovare, parteneriate, clustering, servicii de suport tehnic și transport tehnologic, toate acestea 
comunicate susținut și transparent către membri și prin intermediul mass-media. 

În domeniul construcțiilor (ARACO) Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții este 
o asociație patronală, profesională, neguvernamentală şi apolitică ce promovează interesele 
economice şi tehnice ale companiilor de construcții montaj, cercetare-proiectare, de producție 
materiale de construcții şi utilaje pentru construcții, de mecanizare.  

Asociația Producătorilor de Mobilă din România (APMR) funcționează ca organizație 
profesională şi patronală a producătorilor de mobilă şi produse din lemn, precum şi a agenților 
economici care cooperează la realizarea acestora (producători de materii prime, de produse 
stratificate din lemn şi de materiale auxiliare pentru mobilă, producători/furnizori de utilaje sau 
piese de schimb pentru fabricarea mobilei etc), comercianți de mobilă, unități de cercetare-
proiectare şi de învățământ în domeniu. 

 
Cluj International Club este prima inițiativă din zonă care conectează oamenii de afaceri 

străini la comunitatea şi afacerile local, având ca obiectiv susținerea şi creşterea comunității 
internaționale din Cluj.  

Dutch Business Club Cluj este o asociație formată din antreprenori olandezi, care dețin firme 
cu sediul în regiunea Clujului, şi are ca scop reprezentarea intereselor membrilor săi din aceasta 
perspectivă. 

Centrul de Limbi Străine Bridge Language Study House administrează cursuri de limbi straine 
(Engleză, Germană, Italiană, Franceză, Spaniolă, Suedeză, Maghiară şi Română). Importanța 
acestuia pentru mediul de afaceri rezidă din faptul că Centrul de limbi străine a creat servicii 
specializate pentru relațiilor de afaceri internaționale prin crearea programelor “IN-HOUSE’ 
Language Training ce se adresează firmelor, întreprinderilor şi instituțiilor și presupun instruirea 
personalului să comunice într-o limbă străină cu partenerii de afaceri internaționali.  

Asociația Patronilor şi Meseriaşilor Cluj (APM) este cea mai reprezentativă organizație 
patronală din județul Cluj, reprezentând interesele a peste 1.200 de membri şi fiind continuatoarea 
unei tradiții de peste 130 de ani. Asociația este o organizație patronală română având ca scop 
promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor economice, financiare, juridice, culturale şi sociale 
ale membrilor săi. Misiunea APM Cluj este să faciliteze şi să sprijine înființarea şi dezvoltarea 
întreprinderilor cu capital privat şi a întreprinzătorilor independenți şi să asigure protecția lor 
juridică. 

Asociația organizează de asemenea cursuri de inițiere, expuneri, dezbateri, schimburi de 
experiență, seminarii, training-uri, workshop-uri sau alte forme de activitate pentru pregătirea şi 
perfecționarea profesională şi antreprenorială. 

Liga Întreprinzătorului Român este o asociație patronală ce urmăreşte realizarea unor 
activități de interes local şi național în domeniul privat. LIR este un cadru de dialog, ce stabileşte 
legături de colaborare cu autoritățile locale, societățile patronale şi instituțiile statului în vederea 
dezbaterii şi soluționării problemelor economice ale IMM-urilor, prin susținerea unui climat 
economic sănătos şi performant ce oferă posibilitatea lărgirii orizontului antreprenorial şi personal 
prin acțiunile şi oportunitățile oferite în cadrul L.I.R. 

Clubul Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Transilvania de Nord (DWNT), 
reprezintă un forum pentru companii din Germania, Austria, Elveția şi România care doresc să 
investească în România, mai ales în regiunea de Nord a Transilvaniei. Membri DWNT sunt 
informați în cadrul unor întâlniri lunare despre diferite noutăți din domeniile de afaceri, finanțe, 
drept şi impozite, cu scopul de a opera cât mai bine pe piața română.  Clubul oferă o rețea gigantică 
de contacte pentru relații de afaceri de orice fel. 

Asociația Femeilor de Afaceri Cluj susține, coalizează şi promovează femeile care au un 
business sau o carieră de succes, dar şi pe cele care îşi propun să înceapă o afacere. Misiunea 
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asociației este de a crea un mediu propice pentru atingerea excelenței în business şi de a oferi 
femeilor noi oportunități pentru dezvoltarea afacerilor. 

British Business Group Transylvania promovează dezvoltarea relațiilor comerciale între tățile 
britanice și ale commonweathului prin networking și cooperare între Ambasada Marii Britanii, 
Camera de Comerț, UK Trade & Investment și asociațiile locale ale mediului de afaceri. 

Clubul Francofon de Afaceri Cluj – club ce promovează creearea de oportunități și 
parteneriate de business între mediul local și mediul de afaceri local. 

Agenția de Dezvoltare Nord-Vest – Stimulează cooperarea interregională, internă și 
internațională, transfrontalieră, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor 
de dezvoltare la structurile şi organizațiile europene care promovează dezvoltarea economico-
socială şi instituțională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun. 
 

1.2.1.11 Piața muncii 

 
Șomajul nu reprezintă una dintre problemele economiei locale. Conform datelor INS rata șomajului 
la nivelul județului Cluj este de 3,8% la sfârșitul anului 2012, aceeași ca și la sfârșitul anului 
anterior. Evoluția ratei șomajului din ultimii ani arată valori mai ridicate pentru anii 2009 (6,8%) și 
2010 (4,9%), fenomen explicabil prin perspectiva crizei economice. Rata șomajului județului s-a 
situat sub cea națională, în fiecare din ultimii 8 ani. Se poate observa că şomajul la nivelul jud. Cluj 
este cu aproximativ 1,5 puncte procentuale mai mic decat cel de la nivel național. 

Numărul de șomeri din municipiu este în scădere în ultimii 3 ani, reprezentând 21,6% din 
totalul șomerilor din județ. 

 
 

 
Luna 

decembrie 
2010 

Luna 
decembrie 

2011 

Luna 
octombrie 

2012 
Municipiu Total 4.389 3.136 2.870 

Masculin 2.165 1.460 1.292 
Feminin 2.224 1.676 1.578 

Județ  Total 16.858 12.714 12.874 
Tabel: Șomajul la nivel municipal și județean (2010 - 2012) 
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Angajatori  
Principalii angajatori ai municipiului pot fi identificați în tabelele de mai jos, după forma de 

proprietate. 

Capital Mixt 

Nr. Crt. Angajator Denumire CAEN 
Nr. Salariați 

Activ 

1 
Eon Gaz Distribuție Regiunea 
Nord Cluj 

Distribuția combustibililor 
gazoși, prin conducte 

982

2 
S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. 
Mediaş - exploatare teritorială 
Cluj 

Transporturi prin conducte 531

3 Clujana Fabricarea încălțămintei 392

4 
Episcopia Română Unită cu 
Roma Cluj Gherla 

Activități ale organizațiilor 
religioase 

355

5 Grup 4 Instalații SA Cluj 
Lucrări de construcții a 
proiectelor utilitare pentru fluide 

250

6 SC Rematinvest Srl 
Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate 

203

7 
Protopopiatul Ortodox Român 
Cluj II 

Activități ale organizațiilor 
religioase 

185

8 
Arhiepiscopia Vadului 
Feleacului și Clujului 

Activități ale organizațiilor 
religioase 

124

9 Cominex Nemetalifre Alte activități extractive n.c.a. 115
Tabel: Principalii angajatori ai municipiului (firme cu capital mixt, public-privat) 

 
 

Privat 

Nr. Crt. Angajator Denumire CAEN 
Nr. Salariați 

Activ 

1 Fujikura Automotive România 

Fabricarea de echipamente 
electrice și electronice pentru 
autovehicule și pentru motoare 
de autovehicule 

3.088

2 Emerson 
Activități de inginerie și 
consultanță tehnică legate de 
acestea 

1.461

3 Banca Transilvania SA 
Alte activități de intermedieri 
monetare 

1.275

4 Jolidon Import Export 
Fabricarea de articole de 
lenjerie de corp 

1.149

5 Terapia 
Fabricarea preparatelor 
farmaceutice 

809

6 Softvision 
Activități de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client) 

790
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7 Eckerle Automotive 

Fabricarea de echipamente 
electrice și electronice pentru 
autovehicule și pentru motoare 
de autovehicule 

723

8 Carrion Expedition Transporturi rutiere de mărfuri 707

9 HBT Internationale Transporte Transporturi rutiere de mărfuri 701

10 SC Grup Şapte Srl 
Activități ale agențiilor de 
publicitate 

691

Tabel: Principalii angajatori ai municipiului (firme cu capital privat) 
 

PUBLIC 

Nr. crt. Angajator Denumire CAEN
Angajator Formă Juridică 

Nr. Salariați Activ

1 

Sucursala 
Direcția 
Regională de 
Poștă Nord-
Vest 

Activități poştale 
desfăşurate sub 
obligativitatea 
serviciului 
universal 

Companie Națională 3.979

2 
Universitatea 
Babeş-Bolyai

Învățământ 
superior 
universitar 

Autoritate sau Instituție Publică 3.310

3 

Sucursala 
"Centrul 
Regional de 
Exploatare, 
Întreținere și 
Reparații 
c.f." Cluj 

Activități de 
servicii anexe 
pentru 
transporturi 
terestre 

Companie Națională 3.289

4 
Universitatea 
Tehnică din 
Cluj-Napoca 

Învățământ 
superior 
universitar 

Autoritate sau Instituție Publică 3.174

5 

Spital Clinic 
Județean de 
Urgență 
Cluj-Napoca 

Activități de 
asistență 
spitalicească 

Autoritate sau Instituție Publică 3.091

6 

Sucursala de 
Transport 
Feroviar de 
Călători Cluj 

Transporturi 
interurbane de 
călători pe calea 
ferată 

Societate Națională 2.666

7 
Compania de 
Apă Someș 

Captarea, tratarea 
și distribuția apei 

Societate Comercială 1.836

8 

Universitatea 
de Medicină 
și Farmacie 
Iuliu 
Hațieganu 

Învățământ 
superior 
universitar 

Autoritate sau Instituție Publică 1.763
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9 

Regia 
Autonomă 
Transport 
Urban Cluj 
Napoca 

Transporturi 
urbane, suburbane 
și metropolitane 
de călători 

Regie Autonomă 1.693

10 

Spitalul 
Clinic de 
Urgență 
pentru Copii 

Activittăți de 
asistență 
spitalicească 

Autoritate sau Instituție Publică 

920

Tabel: Principalii angajatori ai municipiului (firme cu capital public) 
 
Câștiguri medii 

Câștig mediu brut(RON) 
Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
România 968 1.146 1.396 1.761 1.845 1.902 1.980 
Cluj 1.014 1.197 1.489 1.772 1.882 1.897 2.012 
  
Câştig mediu net(RON) 
Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
România 746 866 1.042 1.309 1.361 1.391 1.444 
Cluj 784 905 1.113 1.315 1.387 1.389 1.467 

Tabel: Analiză comparată a câștigului mediu (la nivel național vs. nivel județean) 
În ceea ce privește câștigul mediu (brut și net) raportat la nivelul României, veniturile (brute 

și nete) înregistrate la nivelul județului Cluj sunt mai mari decat media țării, deși diferențele nu sunt 
semnificative. 

Se poate observa un trend crescător al câștigurilor salariale (*date la nivel de județ), în 
concordanță cu dezvoltarea economică generală și creșterea nivelului de trai – atât la nivel local cât 
și național. 

Câștigurile medii nete, pe domenii, pentru perioada 2007-2011 sunt prezentate detaliat în 
tabelul următor. 
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Tabel: Câștiguri medii nete, pe domenii, 2007-2011 (România/Județul Cluj) 
Domeniu Nivel 2005 2006 2007 Domeniu  Nivel 2008 2009 2010 2011 
Total România 746 866 1042 Total România 1.309 1.361 1.391 1.444 
- Cluj 784 905 1113 - Cluj 1.315 1.387 1.389 1.467 
Agricultură, vânătoare România 490 591 715 Agricultură, vânătoare și pescuit România 914 1.007 1.024 1.044 
- Cluj 478 610 770 - Cluj 939 1.054 986 1.009 
Silvicultură, exploatarea 
forestieră 

România 647 706 837 Industrie România 1.189 1.300 1.388 1.470 

- Cluj 732 823 890 - Cluj 1.182 1.298 1.371 1.476 
Pescuit și piscicultură România 404 505 586 Industria extractivă România 2.287 2.360 2.435 2.577 
- Cluj 538 734 940 - Cluj 1.574 1.536 1.785 1.925 
Industrie România 735 825 975 Industria prelucrătoare România 1.050 1.146 1.237 1.324 
- Cluj 730 834 989 - Cluj 1.098 1.207 1.275 1.386 
Industria extractivă România 1246 1516 1804 Producția și furnizarea de energie 

electrică și termică, gaze și apă 
România 2.389 2.573 2.671 2.787 

- Cluj 933 1035 1397 - Cluj 2.579 2.648 2.728 2.845 
Industria prelucrătoare România 653 731 870 Distribuirea apei, salubritate, 

gestionarea deșeurilor, 
decontaminare 

România 1.154 1.241 1.256 1.333 

- Cluj 687 781 928 - Cluj 1.277 1.343 1.423 1.517 
Energie electrică și termică, 
gaze și apă 

România 1176 1348 1577 Construcții România 1.162 1.069 1.125 1.247 

- Cluj 1148 1404 1582 - Cluj 1.192 1.289 1.389 1.283 
Construcții România 628 710 881 Comerț România 1.042 1.047 1.166 1.227 
- Cluj 764 896 1011 - Cluj 1.072 1.069 1.128 1.253 
Comerț România 575 651 823 Transport și depozitare România 1.454 1.518 1.557 1.580 
- Cluj 590 672 1023 - Cluj 1.366 1.356 1.345 1.411 
Hoteluri și restaurante România 455 534 651 Hoteluri și restaurante România 773 799 786 841 
- Cluj 446 574 693 - Cluj 677 884 762 839 
Transport și depozitare România 836 951 1163 Informații și telecomunicații România 2.119 2.468 2.687 2.965 
- Cluj 816 967 1193 - Cluj 1.859 2.288 2.239 2.616 
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Postă și telecomunicații România 1366 1412 1491 Intermedieri financiare și asigurări România 3.205 3.109 3.200 3.435 
- Cluj 1430 1269 1129 - Cluj 2.560 2.542 2.744 2.707 
Intermedieri financiare România 2065 2260 2617 Tranzacții imobiliare România 1.270 1.193 1.182 1.268 
- Cluj 1880 1978 2206 - Cluj 1.807 1.287 1.122 1.064 
Tranzacții imobiliare și alte 
servicii 

România 720 831 1106 Activități profesionale, științifice și 
tehnice 

România 1.749 1.870 1.915 2.061 

- Cluj 661 839 1149 - Cluj 1.384 1.495 1.364 1.659 
Administrație publică și 
apărare 

România 1163 1575 1997 Activități de servicii administrative 
și suport servicii 

România 835 873 940 966 

- Cluj 1188 1663 2312 - Cluj 777 788 921 1.005 
Învățământ România 829 1067 1175 Administrație publică și apărare; 

asigurări sociale din sistemul public 
România 2.411 2.159 1.968 1.909 

- Cluj 1047 1178 1340 - Cluj 2.508 2.168 2.014 1.878 
Sănătate și asistență socială România 676 823 948 Învățământ România 1.538 1.596 1.380 1.316 
- Cluj 771 938 1068 - Cluj 1.748 1.831 1.646 1.654 
Celelalte activități ale 
economiei naționale 

România 667 743 883 Sănătate și asistență socială România 1.266 1.342 1.226 1.210 

- Cluj 662 762 908 - Cluj 1.450 1.453 1.281 1.343 
     Activități/spectacole culturale, 

recreative  
România 1.195 1.249 1.103 1.076 

     - Cluj 1.143 1.282 1.167 1.081 
     Alte servicii România 780 818 824 852 
     - Cluj 695 829 897 840 
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1.2.1.12 Agenți economici: IMM-uri, Microîntreprinderi și Companii mari  

Cea mai mare parte a firmelor și companiilor cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca active în 
anul 2011 pot fi încadrate în categoria microîntreprinderilor; ÎMM-urile se situază pe locul 2 
(1558), în timp ce doar 11 agenți economici pot fi catalogați la categoria marilor companii (Table 
A1). 
 

 
Tip Nr. firme Caracteristici2 

Micro  4695 - între 0 și 9 salariați; 
- cifra de afaceri anuală netă sau activele totale sub plafonul de 2 
milioane Euro (sau echivalentul în lei) 

IMM 1558 - între 10 și 249 de salariați 
- cifra de afaceri anuală netă sau activele totale sub plafonul de 43 
millioane Euro (respectiv 10 pentru intreprinderi mici)  

Mari 11 - peste 250 de salariați 
- cifra de afaceri anuală netă sau activele totale peste  plafoanele 
menționate anterior  

Tabel A1: Distribuția firmelor înmatriculate la ORCT Cluj, cu sediul în Municipiul Cluj 
Napoca, (după datele din bilanțul pe 2011) 

Deși impactul economic și social (materializat prin salarii, locuri de muncă, taxe şi impozite 
etc.) al marilor companii este net superior primelor două categorii, iar micro-întreprinderile sunt de 
trei ori mai bine reprezentate la nivel municipal decât ÎMM-urile și marile companii la un loc, 
putem afirma că ÎMM-urile sunt cele care conferă stabilitate economiei locale. 

Motivul pentru care se poate afirma că ÎMM-urile au capacitatea de fi coloana vertebrală a 
unei dezvoltări economice durabile la nivel local este stabilitatea acestora. Astfel, chiar și pe durata 
crizei economice, numărul acestora, cifra de afaceri, profitul precum și numărul de salariați au 
rămas constante (Tabel A2). 

Mai mult, analiza anilor (2006-2007) anteriori crizei economice relevă faptul ca ÎMM-urile nu 
și-au schimbat semnificativ comportamentul (nu au intrat în fază de supra-încălzire/overheating), 
optând pentru o desfășurare sustenabilă a activităților economice, limitând astfel expunerea 
ulterioară la efectele crizei. 
 

 
Anul Nr. Firme Cifra de afaceri 

(lei, total) 
Profit Brut 
(lei, total) 

Profit Net 
(lei, total) 

Nr. Salariați 
(total) 

2006 1466 8.531.488.996  630.234.658 531.111.201 50.369 

2007 1684 10.958.875.371  783.575.549 660.081.337 55.284 
2008 1523 11.567.457.675  727.272.406 611.356.231 51.327 
2009 1533 10.725.603.961  630.037.464 530.488.036 50.793 
2010 1488 10.771.937.023  702.079.864 599.997.852 49.938 
2011 1558 11.328.091.256  694.093.082 595.449.587 51.924 

Tabel A2: Evoluția ÎMM-urilor cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca (2006-2011)3 
Pentru a scoate în evidență importanța stabilității ÎMM-urilor pentru economia locală, putem 

să contrastăm cu unul din cei mai mari agenți economici internaționali care a desfășurat activități în 

                                                            
2 Conform Legii nr. 346/2004. 
3 Conform datelor primite de la ORCT Cluj 
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România. În cei șase ani în care ÎMM-urile și-au păstrat activitățile economice (sub toate aspectele) 
stabile, Nokia nu doar și-a început activitatea economică în apropierea municipiului, ci și-a și 
încheiat-o. Impactul Nokia a fost semnificativ: în 2010 a reprezentat 30% din PIB-ul județului și 
1,3% din cel național, 60% din exporturile județului și 4% din cele naționale4; de asemenea, 
numărul mediu de angajați (2.500) este egal cu 5% din numărul total al angajațiilor ÎMM-urilor din 
Cluj-Napoca.  

Cu toate acestea, atât venirea cât și plecarea companiei a generat efecte adverse la nivelul 
populației, al bugetului local și al celorlalti agenți economici din vecinătate. Chiar dacă marile 
companii reprezintă un câștig considerabil pentru economia locală, plasa de siguranță (cel puțin la 
acest nivel) atât pentru populație (din perspectiva locurilor de muncă) cât și pentru autorități publice 
locale (din perspectiva veniturilor) este reprezentată de ÎMM-uri (prin locurile de muncă oferite de 
acestea precum și prin resursele financiare cu care contribuie la bugetele locale). 

Chiar dacă sunt privite doar din perspectiva forței economice a acestora (Tabel A2), ÎMM-
urile rămân o parte importantă a economie municipale, iar continua dezvoltare a acestora poate să 
asigure dezvoltarea economică sustenabilă dorită la nivel local, chiar dacă aceasta va fi atinsă într-o 
perioadă mai lungă de timp. 
 

1.2.1.13 Turism: potențialul de cazare  

O posibilă oportunitate de dezvoltare pentru Cluj-Napoca este turismul. În anul 2011 (cel mai 
recent an pentru care INS oferă date statistice), pe raza municipiului existau 79 unități de cazare 
care ofereau un număr total de 4.327 de locuri de cazare în: 39 de hoteluri, 12 vile turistice, 6 
hoteluri, 1 camping, 20 de pensiuni urbane și o pensiune agro-turistică (Tabel T1). 

Deși numărul de locuri din aceste unități de cazare a cunoscut un trend descendent din 2001 
până în 2003, din anul 2004 capacitatea locativă a agenților economici care activează în domeniul 
turismului a crescut; astfel, din 2000 până în 2011 s-au creat peste 1000 de locuri noi în diferite 
unități de cazare. De asemenea, numărul unităților de cazare a crescut constant, de la doar 17 în anul 
2000 pînă la 79 în 2011; mai mult, specificul acestora s-a modificat în timp.  

Hotelurile reprezintă aproape 50% din totalul numărului unităților de cazare, iar capacitatea 
locativă a acestora este de aproape 75% din total. Vilele turistice și pensiunile urbane se situează pe 
locul secund ca și număr de unități și capacitate de cazare.  

Hostelurile, campingurile și agro-pensiunile dețin cele mai puține locuri de cazare, fapt 
explicabil prin numărul redus al acestor unități.  
 

 
Tip 
unitate 
Nr. 
Locuri 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hotel 14 17 16 17 22 29 29 32 33 34 32 39 
Locuri 1.87

5 
1.87

2 
1.86

6 
2.02

1 
2.26

4 
2.68

4 
2.64

2 
2.84

8 
2.95

0 
3.01

0 
2.65

5 
3.41

0 
Vilă  
Turistic
ă 

1 3 3 6 8 12 11 11 11 11 11 12 

Locuri 25 62 80 271 242 292 294 294 292 290 302 349 
Hostel - - 1 2 3 2 2 2 2 4 4 6 

                                                            
4 Al doilea exportator al Romanie dupa Dacia 
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Locuri - - 16 27 64 32 32 32 32 76 76 130 
Campin
g 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Locuri 1.32
0 

1.12
8 

1.12
8 

86 93 86 95 95 86 86 86 86 

Pensiuni  
Urbane 

- 1 1 1 1 1 10 10 10 12 19 20 

Locuri - 13 16 16 80 188 239 230 230 211 309 344 
Agro- 
Pensiuni 

- 1 1 1 - - - 1 2 2 - 1 

Locuri - 21 21 21 - - - 13 23 23 - 8 
Motel 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 
Locuri - 16 16 16 16 16      - 
Hotel pt.  
Tineret 

- - - - - 2 2 2 2 - - - 

Locuri - - - - - 44 44 44 44 - - - 

Total 
Unități 

17 25 24 30 39 53 57 61 61 64 67 79 

Total  
Locuri 

3.24
3 

3.13
6 

3.16
7 

2.48
2 

2.78
3 

3.34
2 

3.36
2 

3.57
2 

3.65
7 

3.69
6 

3.42
8 

4.32
7 

Tabel T1: Unități de cazare (2000-2011) 
În altă ordine de idei, publicul țintă (sau potențialii clienți) al acestor unități diferă: primele 

trei menționate anterior oferă servicii de calitate superioară (reflectate de regulă și în tarife), în timp 
ce serviciile oferite de campinguri, pensiuni agro-turistice și hosteluri sunt adresate persoanelor 
predispuse cheltuielilor modice. 

În acest context, o ipoteză care poate fi luată în considerare este aceea că serviciile de cazare 
existente pe raza Municipiului Cluj-Napoca se adresează (cu predilecție) clasei de mijloc și celei de 
sus. Astfel, o posibilă orientare spre aceste categorii, care preferă servicii mai sofisticate/de calitate 
ridicată și sunt dispuse să suporte costuri de cazare mai mari, indică faptul că agenții economici din 
acest domeniu s-au adaptat cerințelor pieței, urmărind astfel obținerea unor câștiguri superioare, în 
beneficiul comunității locale (prin taxe și impozite) 
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Tipul 20
00 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
perioad
ă 

Grad 
de 
utiliz
are 
(%) 

Med
. 
zile. 
caza
re 

Hoteluri 

Capacit
ate 

- 687.73
0 

706.35
2 

710.5
63 

781.0
87 

932.88
1 

973.42
2 

1.045.
987 

1.029.
502 

940.86
2 

1.019.
711 

1.239.
396 

10.067.
493 

 
30,71 

 
1,76 

Sosiri - 105.79
3 

121.72
1 

146.7
25 

174.5
50 

179.90
2 

174.37
0 

193.07
0 

184.79
1 

139.28
4 

152.14
1 

185.29
1 

1.757.6
38 

Înnoptă
ri 

- 178.22
2 

209.77
8 

245.4
55 

281.4
80 

307.62
2 

315.10
2 

380.14
6 

341.01
6 

249.35
4 

267.37
6 

316.55
5 

3.092.1
06 

Vile turistice 
Capacit

ate 
- 226.30 320.02 93.85

3 
118.2

70 
103.15

3 
110.70

9 
110.45

0 
106.87

2 
106.44

2 
104.35

8 
119.74

2 
1.028.4

81 
 

35,85 
 

1,55 
Sosiri - 5.497 7.347 12.74

9 
15.54

5 
24.522 33.322 36.480 36.477 24.571 22.486 18.729 237.725

Înnoptă
ri 

- 9.638 13.241 24.22
1 

25.24
2 

38.864 48.334 56.243 518.46 36.912 34.376 298.38 368.755

Hosteluri 
Capacit

ate 
- 4.400 3.424 9.855 16.69

0 
15.961 11.680 11.680 11.712 27.740 28.716 37.588 179.446  

14,67 
 

1,79 
Sosiri - 84 199 908 2.402 1.593 934 1.175 1.389 2.683 717 2.628 14.712 

Înnoptă
ri 

- 168 199 1.215 3.759 2.847 1.880 2.693 2.925 5.210 1.272 4.149 26.317 

Campinguri 
Capacit

ate 
- 411.72

0 
411.72

0 
31.39

0 
31.47

6 
31.390 31.390 31.390 31.476 31.390 31.390 31.390 1.106.1

22 
 

6,02 
 

1,37 
Sosiri - 7.077 8.826 4.596 4.012 3.843 5.741 5.503 4.334 1.646 845 2.336 48.759 

Înnoptă
ri 

- 7.077 8.826 6.872 6.494 6.466 8.879 7.716 6.776 2.835 1.437 3.228 66.606 

Pensiuni urbane 
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Capacit
ate 

- 2.576 5174 16.02
2 

3686
1 

69472 80377 83869 84180 81995 11675
9 

12623
3 

703518  
26,89 

 
1,57 

Sosiri - 540 1.044 4.192 9398 10562 14121 20963 24162 14874 8241 12354 120451 
Înnoptă

ri 
- 792 1.811 4.998 1263

9 
15633 22563 36272 39752 22871 12970 18851 189152 

Agro-pensiuni 
Capacit

ate 
- 7.665 7.665 - - - - - 3.660 4.443 1.170 2.920 27.523  

16,02 
 

1,33 
Sosiri - 1.027 1.207 - - - - - 589 399 11 88 3.321 

Înnoptă
ri 

- 1.027 1.207 - - - - - 1.178 798 22 176 4.408 

Motele 
Capacit

ate 
- 5.840 5.344 5.840 5.856 5.840 5.840 5.344 - - - - 39.904  

38,87 
 

1,00 
Sosiri - 1.709 1.993 2.298 1.732 1.323 4.557 1.897 - - - - 15.509 

Înnoptă
ri 

- 1.709 1.993 2.298 1.732 1.323 4.557 1.897 - - - - 15.509 

Hotele pt. Tineret 
Capacit

ate 
- - - - - 10.087 16.060 16.060 16104 - - - 58.311  

23,45 
 

1,87 
Sosiri - - - - - 368 1.764 2.255 2923 - - - 7310 

Înnoptă
ri 

- - - - - 546 2.997 4.286 5846 - - - 13.675 

Total (pt. fiecare an) 
Capacit

ate 
- 1.142.

561 
1.171.
681 

867.5
23 

990.2
40 

1168.7
84 

1.229.
478 

1.304.
780 

1.283.
506 

1.192.
872 

1.302.
104 

1.557.
269 

13.210.
798 

 
28,59 

 
1,71 

Sosiri - 121.72
7 

142.33
7 

171.4
68 

207.6
39 

222.11
3 

234.80
9 

261.34
3 

254.66
5 

183.45
7 

184.44
1 

221.42
6 

2.205.4
25 

Înnoptă
ri 

- 198.63
3 

237.05
5 

285.0
59 

331.3
46 

373.30
1 

404.31
2 

489.25
3 

449.33
9 

317.98
0 

317.45
3 

372.79
7 

3.776.5
28 
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Cu toate acestea, analiza activităților unitaților de cazare din ultimii 10 ani, oferă dovezi 
substanțiale că potențialul economic al acestora nu a fost utilizat pe deplin. 

În perioada 2001-2011, capacitatea anuală de cazare (calculată/definită ca numărul de locuri 
de cazare înmulțit cu numărul de zile în care această activitate este posibilă pentru fiecare unitate de 
cazare) a crescut constant. Acceași tendință se observă şi în cazul sosirilor și a înnoptărilor în aceste 
unități de cazare, activitatea turistică crescând astfel constant (Tabel T2, pagina anterioară). 

În cazul hotelurilor, capacitatea anuală de cazare s-a dublat (de la 687.730 la 1.239.396), lucru 
care a coincis cu creșterea cu aproximativ 80% a numărului de sosiri (de la 105.793 la 185.291) și 
de înnoptări (de la 178.222 la 316.555). 

În cazul vilelor turistice, capacitatea anuală de cazare a crescut de peste 5 ori (de la 22.630 
la119.742), numărul de sosiri a crescut de peste 3 ori (de la 5.497 la 18.729) iar numărul de 
înnoptări s-a triplat (de la 9.638 la 29.838). 

Hostelurile și-au înmulțit capacitatea anuală de cazare de peste 8.5 ori (de la 4.400 la 37.588), 
și au reusit să își crească numărul de sosiri de peste 31 de ori (de la 84 la 2.628) și numărul de 
înnoptări de aproape 25 de ori (de la 168 la 4.149). 

Pensiunile urbane au înregistrat și ele creșteri, capacitatea anuală de cazare crescând de peste 
49 ori (de la 2.576 la 126.233), numărul de sosiri crescând de 23 de ori (de la 540 la 12.354) și cel 
de înnoptări de 24 de ori (de la 792 la 18.851). 

La polul opus se află campingurile care și-au diminuat activitatea, capacitatea anuală de 
cazare scazând de peste 13 ori (de la 411.720 la 31.390), numărul de sosiri diminuându-se cu 2/3 
(de la 7.077 la 2.336) și cel de înnoptări înjumătățindu-se (de la 7.077 la 3.228). 

Celelalte unități de cazare (respectiv agro-pensiuni, moteluri și hoteluri pentru tineret) pentru 
care nu există date pe toată perioada analizată, au înregistrat și ele creșteri considerabile. 

 
Există totuși o serie de aspecte (limitări) care trebuie luate în considerare: 

‐ creșterile spectaculoase din unele cazuri menționate anterior se datorează valorilor 
foarte reduse corespunzătoare anului 2001; 

‐ creșterile limitate în cazul hotelurilor și vilelor turistice poate fi explicat prin valorile 
inițiale care erau considerabil mai mari comparativ cu celelalte unități de cazare; 

‐ singurele forme de cazare care și-au diminuat cu adevărat activitatea sunt 
campingurile, acestea devenind o opțiune tot mai puțin dorită/atrăgătoare pentru 
turiști; 

‐ trebuie să avem în vedere posibilitatea ca agenții economici responsabili de aceste 
unități de cazare să nu își fi declarat (din rațiuni financiar-fiscale) întreaga activitate 
desfășurată pe parcursul anilor, element care ar putea reduce din acuratețea analizelor; 
cu toate acestea, acest aspect este în afara ariei de acțiune directă a autorilor 
(menționăm totuși că datele sunt cele oficiale transmise de INS).  

 
Per ansamblu, deși capacitatea anuală de cazare a crescut cu mai puțin de 30% (de la 

1.142.561 în 2001 la 1.557.269 în 2011), numărul de sosiri a crescut cu 80% (de la 121.727 la 
221.426) și cel de înnoptări cu 85% (de la 198.633 la 372.797). În termeni nominali, creșterea 
activității turistice (în special a cazării) este evidentă pentru perioada 2001-2011, dar aceasta relevă 
doar îmbunatățirea domeniului nu și eficacitatea acestuia. 

În scopul obținerii unor informații despre eficacitatea folosirii unităților de cazare, propunem 
drept indicatori: 
I. Gradul de utilizare: acesta măsoara procentul din capacitatea anuală de cazare care a fost utilizat 
prin înnoptare (în perioada 2001-2011). 
Formula de calcul: Total înnoptări (2001-2011)*100 / Total capacitate anuală de cazare (2001-
2001). 
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II. Numărul mediu de zile de cazare: acesta măsoară durata medie a cazării/înnoptării (în perioada 
2001-2011). 
Formula de calcul: Total înnoptări (2001-2011)/Total sosiri (2001-2001). 

Pornind de la acești doi indicatori, se observă că această sub-ramură a turismului, deși 
esențială pentru întreg domeniul turistic, nu a fost utilizată la capacitate optimă. Per ansamblu, 
gradul de utilizare este sub 29%, ceea ce înseamnă că cinci zile din săptămână locurile puse la 
dispoziție de unitățile de cazare rămân neocupate. Mai mult, la nivel agregat, numărul mediu de zile 
de cazare este sub 2 (1,71).  

În perioada 2001-2011, gradul cel mai mare de utilizare este întâlnit în cazul motelurilor 
(38,87%), urmate de vile turistice (35,85%), hoteluri (30,71%), pensiuni urbane (26,89%) și 
hoteluri pentru tineret (23,45%). La polul opus se află campingurile (6,02%), urmate de hosteluri 
(14,67%) și agro-pensiuni (16,2%). 

Situația se modifică puțin în cazul numărului mediu de zile de cazare: hotelurile pentru tineret 
sunt preferate pentru perioade de timp “relativ mai lungi” (1,87), urmate de hosteluri (1,79) și 
hoteluri (1,76). Cel mai putin timp este petrecut în moteluri (1), agro-pensiuni (1,33), campinguri 
(1,37), vile turistice (1,55) și pensiuni urbane (1,57). 

Conform datelor analizate anterior, putem conclude (sau atrage atenția asupra faptului) că 
infrastructura de cazare existentă pe raza municiupiului Cluj-Napoca nu este folosită la capacitate 
optimă, limitând astfel posibilitățile de dezvoltare socio-economică existente la nivel local. 
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1.3. ANALIZA PERFORMANȚEI ECONOMIEI LOCALE  
 

1.3.1 Analiza performanțelor sectoarelor economiei locale 

 
Analiza de față este menită a identifica sectoarele/domeniile în care Cluj-Napoca are un 

avantaj competitiv. Pentru aceasta am utilizat Coeficientul Locațional și Variația Diferențială a 
numărului de angajați. Comparația este făcută cu datele de la nivel național. 

Pentru identificarea coeficientului locațional s-au utilizat datele pentru anul 2011, iar pentru 
calcularea variației diferențiale a numărului de angajați s-au utilizat datele anilor 2008 și 2011.  

Scopul utilizării acestora este de a identifica atât posibilele arii unde municipiul are avantaje 
competitive, cât și de a identifica în ce măsură unele sau altele din aceste sectoare au fost afectate 
mai puternic de criza economică. 
 

1.3.1.1 Coeficientul locațional (location quotient)/coeficientul de specializare 

Prin intermediul acestei tehnici putem identifica sectoarele cu potențial și ale căror producție 
de bunuri sau servicii este probabil să fie ”exportată” (nu neapărat în sensul comun al termenului – 
ne referim aici la probabilitatea ca bunurile sau serviciile să fie utilizate de către rezidenții altor 
zone - fie în afara municipiului, ori în afara țării). Acest coeficient ne permite astfel să determinăm 
în ce măsură un anumit sector al economiei locale are o situație generală mai bună sau mai proastă 
față de zona de referință cu care este comparat. 

Din punctul de vedere al unei strategii de dezvoltare economică, coeficientul locațional poate 
indica natura, diversitatea și concentrarea activității economice dintr-o anumită arie. Acolo unde 
diversificarea este unul dintre obiectivele strategice, coeficientul locațional poate indica în care 
sectoare ale ale economiei locale pot fi realizate eforturi pentru expensiunea acestora  - există 
posibilitatea ca unele sectorare economice să fie subreprezentate ori să existe o supraspecializare 
într-o anumită industrie, ceea ce pot reprezenta pericole la adresa economiei locale. 

Compararea valorilor coeficienților locaționali (de specializare) obținute în diferite perioade 
poate arăta dacă zona devine mai mult sau mai puțin specializată de-a lungul timpului, în acest fel 
putându-se evalua impactul politicilor economice implementate asupra competitivității, ori se poate 
prezice impactul potențial al acestora asupra forței de muncă din anumite sectoare.  

 
Interpretarea datelor 

Există 3 posibile rezultate în cazul calcului coeficienților locaționali: 
LQ < 1.0 
LQ = 1.0 
LQ > 1.0 

Dacă acest coeficient are o valoare subunitară, se consideră că sectorul respectiv este 
subreprezentat comparativ cu nivelul de referință (în cazul nostru economia națională). În acest caz 
se poate spune că sectorul respectiv servește cel mult cererea locală pentru producerea acelor bunuri 
și servicii (în cazul în care coeficientul este apropiat de o valoare unitară). O valoare unitară a 
coeficientului ne poate sugera faptul că cererea locală pentru bunurile și serviciile produse/oferite 
de acel segment/sector este satisfăcută luând în considerare standardul constituit de nivelul de 
referință. Se poate considera totuși că sectorul respectiv nu este unul al cărui bunuri și servicii să fie 
distribuite către alte zone din afara economiei locale. 
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O valoare supraunitară a coeficientului arată că activitățile sectorului sunt concentrate la nivel 
local, acest lucru însemnând că sectorul respectiv produce şi pentru alte zone, cel puțin pentru cele 
cu care s-a efectuat comparația. Acest coeficient arată că procentul angajaților de la nivel local este 
mai mare decât cel al zonei de referință, în acest caz existând o foarte mare probabilitate ca bunurile 
și serviciile produse de aceste sectoare să fie exportate, ceea ce poate însemna valoare adăugată 
ridicată ce servește intereselor comunității. 

Pentru a calcula acest coeficient am utilizat clasificația INS și datele pe anul 2011 (provenite 
din aceeași sursă) luând în considerare numărul de angajați pe sectoare, iar ca arie de referință am 
ales nivelul național. Motivul alegerii nivelului de referință este dat de acuratețea mai mare a datelor 
și a comparabilității acestora. 
LQ < 1.0 

Tabelul de mai jos arată, în ordine crescătoare sectoarele economice ale municipiului Cluj-
Napoca cu un coeficient de specializare semnificativ mai mic decât 1. 

 
Sector Coeficient locațional 

Industria extractivă 0,059024 

Agricultură, silvicultură și pescuit 0,180556 

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public 0,574418 
Producția şi furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și 
aer condiționat 0,704402 
Industrie 0,745731 

Industria prelucrătoare 0,766456 

Hoteluri și restaurante 0,863331 
Tabel: Sectoarele economice ale municipiului Cluj-Napoca cu coeficient de specializare sub 1 
 

Se poate observa că cele mai mici valori ale coeficientului sunt înregistrate în sectorul 
industriei extractive (0,05) și în cel al sectorului primar – agricultură, silvicultură și pescuit (0,18). 
Aceste sectoare au înregistrat în mod constant valori mici ale coeficientului și în perioada anterioară 
crizei economice. Industria extractivă a cunoscut un mic regres față de anii 2005-2006 – de la 0,09 
la 0,05, iar agricultura un progres, dar care este nesemnificativ la nivelul economiei generale a 
municipiului având în vedere valoarea mică a coeficientului – de la 0.01 la 0,18. În special în cazul 
agriculturii putem spune că producția sectorului nu este suficientă acoperirii nevoilor de consum ale 
economiei locale. 

Se poate observa că valorile obținute pentru sectorul industrial se încadrează în această 
categorie, valori normale având în vedere specificul economiei locale și modificarea structurală ce a 
avut loc după trecerea la economia de piață. În cadrul sectorului industriei se poate observa că 
ramura prelucrătoare are un coeficient mai mare decăt coeficientul totalului industrial ceea ce arată 
o pondere ridicată a acestui sector în cadrul industriei. 

Comparat cu datele anilor anteriori putem observa o descreștere semnificativă a indicatorilor 
sectoarelor industriale. Sectoarele industriale (cu excepția industriei extractive) aveau un coeficient 
mult supraunitar, iar producția acestora se îndrepta și către piețele externe municipiului. 
Competitivitatea lor a scăzut – total industrie - de la 1,36 la 0,74 și industria prelucrătoare – de la 
1,44 la 0,76.  

Din moment ce sectoarele administrativ și cel al producției energiei sunt unele care, în 
principiu, trebuie să servească nevoilor comunității locale, valorile coeficientului (0,57 respectiv 
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0.7) nu sunt îngrijorătoare, atât timp cât nu există semnale că nivelul serviciilor furnizate de aceste 
sectoare ar constitui o problemă. 

Deși la o primă impresie s-ar părea că sectorul hotelier și cel al restaurantelor este unul 
competitiv, valoare coeficientului ne arată că numărul angajaților din acest sector este unul 
procentual mai mic decat cel de la nivel național. Valoarea coeficientului, dar și situația de fapt, ne 
pot permite să spunem că acest sector satisface cerințele pieței locale. O analiză ulterioară a 
coeficientului de concentrare pe baza cifrei de afaceri ar putea schimba radical situația, cunoscând 
valoarea economică a acestui sector precum și tipurile de unități economice componente. 

Interpretarea datelor ne-ar putea duce la concluzia că toate sectoarele identificate mai sus ar 
constitui o problemă pentru economia locală ceea ce nu este neapărat adevărat. Totuși diminuările 
importante ale valorilor coeficienților sectoarelor industriale pot constitui un semnal de alarmă.  

Având în vedere un context zonal mai larg, situația se poate explica prin prisma transmutării 
multor activități de acest tip către zonele limitrofe municipiului. Multe din acestea se localizează în 
interiorul Zonei Metropolitane fiind direct influențate și funcțional dependente de economia 
municipiului (în principal de factori precum forța de muncă etc) 

Comunitățile puternice trebuie să fie dezvoltate în toate sectoarele economice, iar unele dintre 
aceste sectoare pot constitui o oportunitate pentru viitor, în funcțiile de condițiile economice și de 
piață la anumite momente. Acest lucru se poate construi și pe baza tradiției locale, iar creșterea 
competitivității și implicit dezvoltarea acestora poate fi o strategie de urmat. Sectorul hotelier este 
un sector cu potențial de creștere. 

 
LQ = 1.0 

Sectoarele economiei locale cu un coeficient locațional sensibil apropiat de valoarea unitară 
sunt prezentate în următorul tabel: 

 
Sector Coeficient locațional 

Alte activități de servicii 0,978158 
Construcții 0,981629 
Activități de servicii administrative și  
Activități de servicii suport 

0,988597 
 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare 

1,013819 

Transport și depozitare 1,038434 

Tabel: Sectoarele economice ale municipiului Cluj-Napoca cu coeficient locațional apropiat de 1 
 

Din moment ce valoarea unitară a coeficientului ne poate sugera faptul că cererea locală 
pentru bunurile și serviciile oferite de acel sector este satisfacută luând în considerare standardul 
constituit de nivelul de referință, putem considera că parte a sectorului serviciilor – în special cele 
administrative (incluzând aici serviciile administrative și distribuția apei și parte din sectorul 
transport ca parte a serviciilor publice) susțin cererea locală. Evoluția în timp a numărului de 
angajați în sectorul administrativ n-a fost una demnă de remarcat, valorile menținându-se 
aproximativ constante. Sectorul Transport rămâne unul important, deși valoarea lui s-a diminuat în 
timp – de la 1,55 la 1,03. 

În cazul serviciului de distribuție a apei putem considera că acesta, datorită unui coeficient 
supraunitar și bazat pe realitate, reprezintă un sector competitiv de ale cărui servicii beneficiază și 
comunități externe. 

Sectorul construcțiilor pare a fi unul dintre cele mai afectate de criza economică, valoarea LQ 
recomandând-ul ca un sector care, în mare măsură, reusește să satisfacă cerințele pieței locale.  
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Comparativ cu analiza anterioară, elaborată la momentul realizării strategiei de dezvoltare 
pentru perioada 2007-2013, sectorul construcțiilor a înregistrat un declin important. De la un 
coeficient locațional de 1,93, în prezent Construcțiile au ajuns la o valoare de 0,98, adică jumătate 
din valoarea anterioară. Acest lucru ne arată că atât valoarea adaugată produsă cât și ponderea sa în 
totalul activităților economice s-a diminuat semnificativ. Reducerea rolului sectorului construcțiilor 
a afectat economia municipiului din moment ce produsul brut al unui asemenea sector este, de 
regulă, semnificativ. 

 
LQ > 1.0 

Secțiunea următoare face referire la acele sectoare ale economiei municipiului Cluj-Napoca 
care tind să exporte ori să vândă bunurile și serviciile produse către zone din afara ariei de 
localizare. Acestea sunt sectoarele care aduc economiei locale venituri și locuri de muncă. 
 

Sector Coeficient locațional 
Sănătate și asistență socială 1,096278 
Activități profesionale, științifice și tehnice 1,141927 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 1,211903 
Învățământ 1,257589 
Tranzacții imobiliare 1,386367 
Intermedieri financiare și asigurări 1,393892 
Activități de spectacole, culturale și recreative 1,562357 
Informații si comunicații 2,043336 

Tabel: Sectoarele economice ale municipiului Cluj-Napoca care tind să exporte ori să vândă 
bunurile și serviciile produse către zone din afara ariei de localizare. 
 

În principiu, aceste sectoare beneficiază de forță de muncă înalt specializată precum și de un 
nivel ridicat al câștigurilor salariale.  

Prin prisma faptului că un anumit sector economic are un coeficient supraunitar nu trebuie să 
ne conducă la concluzia că în acel sector avem de-a face cu o creștere a numărului de locuri de 
muncă sau că așa ceva se va întâmpla în viitor. Concluzia sigură ce se poate trage este că acel sector 
are un rol semnificativ în ceea ce reprezintă ”baza de export” a zonei, care atrage cea mai mare 
parte a produsului brut local. Un asemena sector este foarte probabil să genereze fluxuri nete de 
venit dinspre comunități exterioare către economia locală precum și un flux de personal specializat 
cu o pregătire superioară. Acestea sunt sectoarele-cheie ale economiei locale cărora comunitatea 
trebuie să le acorde o atenție specială.  

De departe sectorul cel mai important este cel al informațiilor și comunicațiilor – cu un 
coeficient de 2,04, acest sector are un nivel de concentrare mai mult decât dublu față de zona de 
referință. Domeniul s-a dezvoltat constant în ultimii ani. 

Valori importante înregistrează și sectoarele intermedierilor financiare și asigurărilor 
precum și cel al tranzacțiilor imobiliare. Sectorul activităților financiare își păstrează locul 
important în economia municipiului, dar înregistrează o diminuare a valorii coeficientui – de la 2,11 
la nivelul anului 2006 la 1,39 în prezent.  

Coeficienții sectoarelor Sănătate și Învățămant vin să confirme tradiția municipiului drept 
un important centru universitar și medical; putem spune că gradul ridicat de concentrare a acestor 
activități la nivel local nu constituie o surpriză. Totuși, ca și în celelalte cazuri, evoluția acestor 
coeficienți este una negativă (învățământ de 2,13 la 1,25; Sănătate de la 1,91 la 1,09). 

Sector 
Variația diferențială a 
numărului de angajați
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Tabel: Variația diferențială a numărului de angajați pe sectoare de activitate 
 
Demn de remarcat este că cea mai mare parte a sectoarelor cu valori supraunitare sunt legate 

de domeniul serviciilor care are o importanță vitală în economia municipiului. Analiza sectorială 
vine să susțină această afirmație. 
 

1.3.1.2 Variația diferențială a numărului de angajați (Differențial shift) 

Variația diferențială a numărului de angajați reprezintă diferența între ratele de creștere sau 
declin ale unui sector local comparativ cu creșterea sau declinul aceluiași sector din zona de 
referință, în cazul nostru declinul sau creșterea sectorului la nivel național. 

Variația diferențială este și un indicator al dinamicii evoluției sectoarelor din moment ce se 
iau în considerare datele din 2 perioade diferite – în cazul nostru valorile din ani 2011 comparativ 
cu anul 2008. Principala motivație a alegerii acestora este de a identifica și posibilele influențe ale 
crizei economice asupra economiei locale – există posibilitatea ca unele sectoare să fi fost mai 
puternic afectate la nivel local decât la nivel național. 

Acest coeficient este utilizat în identificarea sectoarelor care au un avantaj competitiv față de 
aria de referință. Variația diferențială arată dacă evoluția economiei locale (prin sectoarele ei) are 
loc la o rată mai scăzută ori mai crescută decât cea așteptată.  

Interpretarea datelor – valorile mai mari decât 0 ale coeficientului ne arată că domeniul 
prezintă un avantaj competitiv (proximitate ridicată față de factorii de producție importanți) şi se 
dezvoltă mult mai repede decât referința. 

Tranzacții imobiliare 0,713727 

Informații și comunicații 0,537316 

Transport și depozitare 0,365768 

Construcții 0,243279 

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 0,242684 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor 

0,135231 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare 

0,126986 

Alte activități de servicii 0,049554 

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public 0,042689 

Invățământ 0,039084 

Hoteluri și restaurante 0,034081 

Sănătate și asistență socială 0,019363 

Industrie 0,003932 
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa calda și 
aer condiționat 

0,000848 

Industria prelucrătoare -0,00666 

Activități profesionale, științifice și tehnice -0,01321 

Intermedieri financiare și asigurări -0,06944 

Industria extractivă -0,15801 

Activități de spectacole, culturale și recreative -0,18085 

Agricultură, silvicultură și pescuit -0,33211 
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Din tabelul anterior putem observa că cele mai competitive sectoare ale economiei clujene sunt cele 
ale Informaților și comunicațiilor și cel al Tranzacțiilor imobiliare. 

Per ansamblu, observăm că marea majoritate a ramurilor economiei sunt competitive, doar 6 
din cele 20 de sectoare înregistrând valori negative. 

O lipsa de competitivitate se regăsește în sectoarele agricol și cel al industriei extractive, 
industria prelucrătoare înregistrând o valoare aproape de 0, ceea ce nu ne poate îngrijora. 

Cazuri speciale sunt cele ale sectoarelor intermedieri financiare și asigurări și cel al 
activităților culturale, unde variația diferențială arată că numărul de angajați din aceste sectoare s-a 
redus ca proporție comparat cu nivelul național în perioada 2008-2011, deci au fost afectate de 
criză. 

Variația diferențială permite efectuarea unor predicții asupra evoluției viitoare a sectoarelor 
economiei locale ceea ce va permite concentrarea eforturilor de dezvoltare ale comunității către 
zonele potrivite. Trebuie avut în vedere faptul că deși unele sectoare pot avea un coeficient 
diferențial ridicat este posibil ca ele să nu reprezinte sectoare dominante. În acest sens, o corelație a 
analizei cu datele brute referitoare la structura ocupării forței de munca pe ramuri este necesară. 

În ceea ce privește sectoarele cu o variație diferențială redusă, există posibilitatea ca în viitor 
să poată deveni ramuri cu avantaj competitiv. 
 

1.3.1.3 Corelarea  valorilor coeficientului  locațional și a variației diferențiale a numărului de 
angajați. Identificarea sectoarelor competitive și a potențialului de clusterizare. 

Următorul pas al analizei este legat de corelarea celor doi coeficienți analizați până acum și 
elaborarea unui tabel realizat pe patru cadrane unde ramurile sunt diferențiate în funcție de 
rezultatele identificate. 

 

Sector 

Variația 
diferențială a 
numărului de 

angajați 

Coeficient 
locațional 

Agricultură, silvicultură și pescuit -0,33211 0,180556 
Industrie 0,003932 0,745731 
Industria extractivă -0,15801 0,059024 

Industria prelucrătoare -0,00666 0,766456 
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 
apă caldă și aer condiționat 0,000848 0,704402 
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități 
de decontaminare 0,126986 1,013819 
Construcții 0,243279 0,981629 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 0,135231 1,211903 
Transport și depozitare 0,365768 1,038434 
Hoteluri și restaurante 0,034081 0,863331 
Informații și comunicații 0,537316 2,043336 

Intermedieri financiare și asigurări -0,06944 1,393892 
Tranzacții imobiliare 0,713727 1,386367 
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Activități profesionale, științifice și tehnice -0,01321 1,141927 
Activități de servicii administrative și activități de servicii 
suport 0,242684 0,988597 
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 
sistemul public 0,042689 0,574418 
Invățământ 0,039084 1,257589 

Sănătate și asistență socială 0,019363 1,096278 

Activități de spectacole, culturale și recreative 
-0,18085 1,562357 

Alte activități de servicii 0,049554 0,978158 
Tabel: Variația diferențială a numărului de angajați și Coeficient locațional pe sectoare 

 
 

Necompetitiv (declin) Competitiv (creştere)  

SECTOARE ÎN 
TRANSFORMARE  

Variația diferențială a nr de ang < 0 
Coeficient de localizare > 1 

 intermedieri financiare și 
asigurări 
 activități profesionale, 
științifice și tehnice 
 activități de spectacole, 
culturale și recreative 

SECTOARE ÎN DEZVOLTARE  
Variația diferențială a nr de ang > 0  

Coeficient de localizare > 1 
 informații si comunicații 
 tranzacții imobiliare 
 învățamânt 
 sănătate și asistență socială 
 comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 
 distribuția apei; salubritate, 
gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare 
 transport și depozitare 

 
 
 
 
 
 

Concentrare 
ridicată 

 

SECTOARE ÎN DECLIN  
Variația diferențială a nr de ang < 0 

Coeficient de localizare < 1 
 agricultura, silvicultura și 
pescuit  
 industria extractivă 
 industria prelucratoare 

SECTOARE DE PERSPECTIVĂ  
Variația diferențială a nr de ang > 0  

Coeficient de localizare < 1 
 industrie 
 producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, gaze, 
apă caldă și aer condiționat 
 construcții 
 hoteluri și restaurante 
 activități de servicii 
administrative și activități de 
servicii suport 
 administrație publică și 
apărare; asigurări sociale din 

 
 
 
 
 

Concentrare 
scăzută 
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sistemul public 
 alte activități de servicii 

Tabel: Avantaj competitiv și grad de concentrare la nivel local 
 

Partea de tabel destinată sectoarelor de dezvoltare ne arată care sunt acele sectoare care au un 
avantaj competitiv și totodată au un grad ridicat de concentrare la nivel local, existând posibilitatea 
ca de mare parte a produsului sau serviciului oferit de acestea să beneficieze comunități din afara 
municipiului. 

Concluzia este că sectoarele agricol și cel al industriei extractive se află în declin față de 
perioadele anterioare, iar din ce în ce mai multe sectoare din cadrul serviciilor devin competitive.  

 
Față de perioada 2005-2006, putem remarca următoarele evoluții: 

- Sectorul construcțiilor a devenit unul de perspectivă din unul aflat în dezvoltare 
- Industria a devenit un sector de perspectivă din unul aflat în transformare 
- Industria prelucrătoare se află în declin 
- Agricultura și industria extractivă își păstrează statutul de sectoare în declin 
- Sectorul financiar bancar se află în transformare după ce anterior fusese unul în dezvoltare 
- Sectoarele învațământ și sănătate au devenit sectoare aflate în dezvoltare din sectoare 

aflate în transformare ceea ce arată că eforturile realizate în aceste domenii au avut succes 
- La momentul actual există 7 sectoare aflate în plină dezvoltare față de 5 în perioada 

anterioară 
- Sectoarele transport si comerț rămân sectoare aflate în dezvoltare. 

Zona cadranului sectoarelor aflate în dezvoltare este de obicei acea zonă în cadrul cărora pot 
fi dezvoltate clustere. În momentul actual sectorul IT beneficiază de existența unui cluster, sectorul 
energiilor regenerabile fiind unul în care s-au pus bazele celui de-al doilea cluster al economiei 
clujene.   
 

1.3.2 Analiza performanțelor activităților economiei locale 

Considerăm că o analiză realizată la nivelul Zonei Metropolitană5, care să ia în considerare 
datele în funcție de codurile CAEN poate completa și detalia analiza anterioară, identificând care 
sunt domeniile de activitate cu un avantaj competitiv și cu potențial ridicat de clusterizare. În acest 
sens am recurs la date pentru anii 2008 și 2010, utilizate în studiul ”Competitive Cities” al Băncii 
Mondiale. 

 

1.3.2.1 Gradul de concentrare al activităților 

Din cele 451 coduri CAEN pentru care s-au analizat datele, 220 au un Coeficient locațional 
mai mare de 1, ceea ce arată un grad ridicat de concentrare a activității, în foarte multe din 
activitățile economice. 72 % din totalul angajaților sunt implicați în activități care înregistrează 
valori supraunitare ale indicatorului. 

 

Activitate Nr. Angajați 
Coeficient 
Locațional 

Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 443 19,78505

                                                            
5 Aiton, Apahida, Baciu, Bonțida, Borșa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Florești, Gârbău, Gilău, Jucu, 
Petreștii de Jos, Sânpaul, Săvădisla, Tureni, Vultureni, Cluj-Napoca 
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Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice  539 17,75295
Activități de realizare a soft-ului la comanda  2867 4,756351
Activități de editare a altor produse software 811 4,597683
Fabricarea preparatelor farmaceutice 791 4,54747
Distribuția energiei electrice 2020 4,518202
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 306 4,244065
Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare 363 4,2244
Fabricarea produselor metalice obtinuțe prin deformare plastică;  404 4,111317
Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc 646 3,375543
Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1565 3,303022
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a 864 3,081577
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie 
pentru instalații sanitare și de încălzire 517 2,514252
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine spec. 350 2,504952
Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 1007 2,463615
Dezvoltare (promovare) imobiliară 312 2,381308
Agenții imobiliare 392 2,208555
Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule 945 2,291251
Alte activități de tiparire n.c.a. 752 2,183549
Activități de consultanță pentru afaceri și management 1893 1,853376
Captarea, tratarea și distribuția apei 1667 1,819892
Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autoveh. 2456 1,81812
Activități ale agențiilor de publicitate 1611 1,796765
Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători 1756 1,659835
Lucrări de instalații electrice 1428 1,612622
Baruri și alte activități de servire a băuturilor 1082 1,578689
Restaurante 2252 1,470813
Lucrări de instalații sanitare, de incălzire și de aer condiționat 1684 1,545331
Comerț cu ridicata nespecializat 1071 1,525895
Fabricarea încalțămintei 2070 1,497224
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 1569 1,403668
Activităti de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 1482 1,394898

Tabel: Număr de  angajați și Coeficient locațional la nivelul Zonei Metropolitane 
 

Analiza principalelor activități ale economiei zonei, luând în considerare numărul de angajați, 
arată că dintre activitățile economice relevante (cu un număr de angajați mai mare de 300) 
activitățile comerciale au de regulă un coeficient locațional supraunitar, în cele mai multe cazuri 
(coduri CAEN) valorile sunt ridicate – peste 2,5. 

Valori extrem de ridicate ale acestui coeficient se înregistrează în activitățile de fabricare a 
plăcilor și dalelor din ceramică (19,78) și fabricarea produselor cosmetice (17,75). 

Coborând valorile ridicate ale numărului de angajați și ale coeficientului locațional putem 
observa că activitățile de realizare ale softului la comandă precum și activitățile de editare ale altor 
produse software, care împreună au peste 3.600 de angajați, au coeficiente locaționale de peste 4,5, 
fapt care relevă gradul de concentrare extrem de ridicat al acestui tip de activități și confirmă 
plasarea Clujului între cele mai importante centre IT din Europa de Sud-Est, nu doar din țară. 

Activitățile de intermediere a tranzacțiilor financiare și alte activități de intermediere 
financiară au, de asemenea un grad de concentrare foarte ridicat, cu un coeficient locațional de 4,2.  
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Alte activități cu valori mari ale coeficientelor sunt cele de distribuție a energiei electrice, 
comerțul cu produse farmaceutice, activități imobiliare, activități de consultanță în management, 
inginerie și consultanță tehnică, publicitate, baruri și restaurante. 

1.3.2.2 Variația diferențială/ Avantaj competitiv 

Indicatorul avantajului competitiv utilizat este cel al variației diferențiale a numărului de 
angajați. O valoare mai mare decât zero al unui asemenea indicator poate însemna un avantaj 
competitiv al activității respective față de competitorii din zona de referință (în cazul nostru nivelul 
național). 

Activitate Nr. Angajați 

Variația 
diferențială a 
numărului de 

angajați 
Alte intermedieri financiare n.c.a. 110 6,863151365
Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare 363 1,965685332
Fabricarea produselor din carne  354 6,801482983
Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru 
telecomunicații în magazine specializate 462 6,532321163
Activități ale agențiilor de publicitate 1611 0,66935879
Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie 430 0,604983903
Transporturi de marfă pe calea ferată 551 0,5228347
Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call 
center) 517 0,657522988
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi 405 0,444213042
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei 683 0,38724786
Activități de realizare a soft-ului la comandă  2867 0,287715626
Activități de editare a altor produse software 811 0,247108928
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (excl lenjerie) 1868 0,234776403
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a 864 0,208059981
Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 1007 0,21795676
Restaurante 2252 0,211463657
Fabricarea încalțămintei 2070 0,170567773
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare 350 0,165705939
Transporturi rutiere de marfuri 2510 0,152910266
Fabricarea echipamentelor de comunicații 1567 0,150603963
Activități de consultanță pentru afaceri şi management 1893 0,148435625
Activități de asistență medicală specializată 627 0,126679301
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice 781 0,108601386
Distribuția energiei electrice 2020 0,096300766
Comerț cu ridicata nespecializat 1071 0,079389812
Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 443 0,051425971
Comerț cu ridicata al mat. lemnos si de construcție  1086 0,047860399
Întreținerea și repararea autovehiculelor 1245 0,03997023
Lucrări de instalații electrice 1428 0,035182958
Activități de inginerie și consultanță tehnică  1482 0,01904978
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 1569 0,018580537
Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători 1756 0,011771661
Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1565 0,004106737
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Tabel: Număr de  angajați și Variația diferențială a numărului de angajați la nivelul Zonei 
Metropolitane 
 

Acest indicator se bazează pe analiza evoluției în perioada 2008-2010 a angajaților pe 
activitățile economiei naționale. 231 din totalul de 451 de activități economice au valori pozitive ale 
indicatorului, ceea ce ne arată că în perioada sus-menționată, proporția angajaților din domeniile 
respective a crescut față de nivelul național. 60% din totalul angajaților sunt implicați în activități 
care înregistrează valori pozitive ale indicatorului ceea ce indică o economie puternică și un 
potențial de dezvoltare ridicat. 

O analiză a valorilor celor mai importante activități (după numărul de angajați) arată valori 
foarte ridicate pentru sectorul intermedierilor financiare – 6,86, fabricarea produselor din carne – 
6,80 și a comerțului cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine 
specializate – 6,53.  

Activitățile din domeniul publicității, realizare și editare produse software, al transporturilor 
de marfă pe cai ferate și rutiere, consultanță în management, distribuția energiei, fabricarea de 
articole de îmbrăcăminte și lenjerie, construcții și proiectare. 

1.3.2.3 Analiza principalelor activități economice ale zonei 

 

CAEN Denumire activitate 
Variația 

diferențială 
Coeficient 
Locațional 

Angajați 
2010 

4120 
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale 
și nerezidențiale -0,02198 0,973 4451

6201 
Activități de realizare a soft-ului la comandă 
(software orientat client) 0,287716 4,75 2867

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 0,15291 1,11 2510

2931 

Fabricarea de echipamente electrice și 
electronice pentru autovehicule și pentru 
motoare de autovehicule -0,02619 1,81 2456

8010 Activități de protectie și gardă 0,157542 0,82 2302
5610 Restaurante 0,211464 1,47 2252

4711 

Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi și tutun -0,03858 0,38 2071

1520 Fabricarea încălțămintei 0,170568 1,49 2070
3513 Distribuția energiei electrice 0,096301 4,51 2020

7022 
Activități de consultanță pentru afaceri și 
management 0,148436 1,85 1893

1413 
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp) 0,234776 0,71 1868

4931 
Transporturi urbane, suburbane și 
metropolitane de călători 0,011772 1,65 1756

4322 
Lucrări de instalații sanitare, de încalzire și de 
aer condiționat -0,04577 1,54 1684

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei -0,08287 1,81 1667
7311 Activități ale agențiilor de publicitate 0,669359 1,79 1611

4211 
Lucrări de construcții a drumurilor și 
autostrăzilor 0,018581 1,4 1569
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2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații 0,150604 16,13 1567
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 0,004107 3,3 1565

7112 
Activități de inginerie și consultanță tehnică 
legate de acestea 0,01905 1,39 1482

4321 Lucrări de instalații electrice 0,035183 1,61 1428
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 0,03997 1,16 1245
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare -0,06798 1,25 1208

1071 
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a 
produselor proaspete de patiserie -0,09773 0,76 1195

4673 

Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a 
materialelor de construcție și echipamentelor 
sanitare 0,04786 1,15 1086

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 0,155428 1,57 1082
 
Analiza se limitează la principalele activități în funcție de numărul de angajați. Am ales să 

prezentăm agregarea datelor pentru cei doi indicatori descriși până acum, în cazul activităților cu 
peste 1.000 de angajați. 

Principalele activități economice (ca număr de angajați) aflate în dezvoltare și cele în care ZM 
Cluj-Napoca are un avantaj competitiv sunt: 
‐ Activități de realizare a softului la comandă, 
‐ Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și lenjerie, 
‐ Transportul rutier de mărfuri, 
‐ Activități de consultanță pentru management, 
‐ Distribuția energiei electrice, 
‐ Lucrări de instalații electrice, 
‐ Baruri și Restaurante. 

Activitățile de intermedieri ale tranzacțiilor financiare și alte intermedieri financiare, deși nu 
sunt prezentate mai sus, au valori extrem de ridicate, atât ale coeficientului locațional cât și ale 
variației diferențiale, acest lucru oferind certitudinea unui avantaj competitiv solid. 

Lucrările de construcții a clădirilor rezidențiale, activitate în care sunt angrenați peste 4.400 
de angajați se află în declin la fel ca și activitățile de fabricare a pâinii.  

Figura de mai jos oferă posibilitatea identificării poziției sectoarelor și a competitivității 
acestora: 
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II. RAPORT DE CERCETARE 

 

 
 
 

Percepțiile mediului de afaceri local privind 
situația actuală și perspectivele de dezvoltare 

economică ale municipiului Cluj-Napoca 
 
 

Studiu în rândul asociaților, acționarilor și/sau top managerilor, 
respectiv, angajaților firmelor/organizațiilor cu activitate în raza 

municipiului Cluj-Napoca 
 
 
 

Perioada de colectare a datelor: 12 sept – 28 oct 2013 
 

Dimensiunea eșantionului: 163 respondenți 
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2.1 Structura eșantionului investigat 
 

 Asociați, acționari și/sau top manageri Angajați 

Sex: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vârstă: 

Nivel de studii 
absolvite: 

Venit mediu 
lunar net: 

Vechimea în 
cadrul firmei/ 

organizației: 
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2.2 Informații privind firmele/organizațiile de proveniență (PARTEA 1) 
Asociați, acționari și/sau top manageri Angajați 

 
Sectorul principal de activitate al firmei/organizației: 

 
Sector de activitate Procent 
IT&C 14,9% 
SERVICII FINANCIARE 11,9% 
COMERT 10,9% 
ALTE SECTOARE DE SERVICII 8,9% 
PRODUCTIE INDUSTRIALA 7,9% 
SERVICII INTERMEDIERI IMOBILIARE 6,9% 
SERVICII REPARATII & MONTAJ 6,9% 
SERVICII EDUCATIONALE & RESURSE UMANE 4% 
SERVICII PROIECTARE CONSTRUCTII 4% 
SERVICII TRANSPORT/LOGISTICA 4% 
PRODUCTIE MEDIA 3% 
TURISM 3% 
ALTE SECTOARE DE PRODUCTIE 3% 
AGRICULTURA 2% 
CONSTRUCTII 2% 
PRODUCTIE TEXTILE/INCALTAMINTE 2% 
SERVICII MARKETING 2% 
SPORT 2% 
SERVICII CONSULTANTA AFACERI 1% 

 
 

Vechimea firmei/organizației: 

 
Număr actual de angajați ai firmei/organizației: 

 
Cifra de afaceri sau venitul firmei/organizației în 2012 

 

 
Sectorul principal de activitate al firmei/organizației: 

 
Sector de activitate Procent 
SERVICII FINANCIARE 12,9% 
SERVICII REPARATII & MONTAJ 11,3% 
COMERT 9,7% 
IT&C 9,7% 
SERVICII CONSULTANTA AFACERI 9,7% 
SERVICII MARKETING 6,5% 
ALTE SECTOARE DE SERVICII 6,5% 
PRODUCTIE MEDIA 4,8% 
CONSTRUCTII 3,2% 
PRODUCTIE TEXTILE/INCALTAMINTE 3,2% 
SERVICII EDUCATIONALE & RESURSE 
UMANE 

3,2% 

SERVICII INTERMEDIERI IMOBILIARE 3,2% 
SERVICII PROIECTARE CONSTRUCTII 3,2% 
TURISM 3,2% 
ALTE SECTOARE DE PRODUCTIE 3,2% 
AGRICULTURA 1,6% 
PRODUCTIE INDUSTRIALA 1,6% 
SERVICII TRANSPORT/LOGISTICA 1,6% 
SPORT 1,6% 

 
 

Vechimea firmei/organizației: 

 
Număr actual de angajați ai firmei/organizației: 

 
Cifra de afaceri sau venitul firmei/organizației în 2012 
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2.3 Informații privind firmele/organizațiile de proveniență (PARTEA 2) 
Asociați, acționari și/sau top manageri Angajați 

 
Natura firmei/organizației 

 
Proveniența capitalului firmei/organizației: 

 
Natura capitalului firmei/organizației: 

 
Plasarea firmei/organizației relativ la Cluj-Napoca: 

 
Natura firmei/organizației 

 
Proveniența capitalului firmei/organizației: 

 
Natura capitalului firmei/organizației: 

 
Plasarea firmei/organizației relativ la Cluj-Napoca: 
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2.4 Aprecieri privind evoluțiile recente și perspectivele firmei/organizației 
Asociați, acționari și/sau top manageri Angajați 

 
 

Aprecierea evoluției firmei/organizației în ultimii ani 

 
Estimarea evoluției firmei/organizației în următorii ani: 

 
Estimarea extinderii investițiilor în Cluj în următorii ani 

(Q: Credeți că compania/organizația dvs. își va extinde investițiile  
în zona Clujului în următorii ani?) 

 
 

Aprecierea evoluției firmei/organizației în ultimii ani: 

 
Estimarea evoluției firmei/organizației în următorii ani: 

 
Estimarea extinderii investițiilor în Cluj în următorii ani 

(Q: Credeți că compania/organizația dvs. își va extinde investițiile  
în zona Clujului în următorii ani?) 

 
 

Nu există diferențe semnificative statistic între percepțiile asociaților, acționarilor sau top managerilor, și, respectiv, percepțiile angajaților în ceea ce privește 
aprecierea evoluției firmei/organizației în ultimii ani sau în următorii ani și, respectiv, estimarea extinderii investițiilor în Cluj în următorii ani. Din aceste 
puncte de vedere, percepțiile celor două categorii de respondenți sunt similare. 
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2.5 Aprecieri privind evoluțiile recente și perspectivele firmei/organizației  
în funcție de sectorul de activitate al firmei/organizației de proveniență a respondenților  

 

Aprecierea evoluției firmei/organizației în ultimii ani 

 
 

Respondenții provenind din sectoarele IT&C, producție industrială și, respectiv, alte sectoare de servicii (decât cele evidențiate separat) apreciază în mod 
semnificativ pozitiv evoluția propriilor firme/organizații în ultimii ani, comparativ cu respondenții provenind de la firme/organizații din alte sectoare. Se 
remarcă totodată aprecierile relativ negative ale respondenților provenind din sectoare precum serviciile de reparații și montaj și, respectiv, din alte sectoare de 
producție. 

 

Estimarea evoluției firmei/organizației în următorii ani 

 
 

Respondenții provenind din sectoarele IT&C, servicii financiare și intermedieri imobiliare (precum și cei din producție industrială și alte sectoare de servicii) 
sunt mai optimiști în privința evoluția propriilor firme/organizații în următorii ani, comparativ cu respondenții provenind de la firme/organizații din alte 
sectoare. Se remarcă totodată, în ciuda unei note generale de optimism din acest punct de vedere, percepțiile relativ pesimiste ale respondenților provenind din 
sectorul comerț. 

 

Estimarea extinderii investițiilor în Cluj în următorii ani 
(Q: Credeți că compania/organizația dvs. își va extinde investițiile în zona Clujului în următorii ani?) 
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Respondenții provenind din sectoarele IT&C și, respectiv, intermedieri imobiliare sunt cei mai optimiști în privința extinderii investițiilor  propriilor 
firme/organizații în Cluj în următorii ani. În opoziție cu aceștia se află respondenții din sectoare precum producția industrială, alte sectoare de producție sau 
servicii de reparații și montaj care sunt mai pesimiști din acest punct de vedere. 

Aprecieri privind evoluțiile recente și perspectivele firmei/organizației  
în funcție de vechimea firmei/organizației de proveniență a respondenților  

Aprecierea evoluției firmei/organizației în ultimii ani 

 
Respondenții provenind din cadrul firmelor/organizațiilor noi și foarte noi apreciază în mod semnificativ pozitiv evoluția propriilor firme/organizații în ultimii 
ani, comparativ cu respondenții provenind de la firme/organizații cu vechime mai mare.  

Estimarea evoluției firmei/organizației în următorii ani 

 
Respondenții provenind din cadrul firmelor/organizațiilor foarte noi sunt semnificativ mai optimiști în privința evoluția propriilor firme/organizații în următorii 
ani, comparativ cu respondenții provenind de la firmele/organizațiile cu vechime mai mare, cu excepția respondenților provenind de la firmele/organizațiile cele 
mai vechi (cu vechime mai mare de 20 ani) care, în mod surprinzător, sunt mult mai optimiști decât respondenții din cadrul firmelor/organizațiilor cu vechime 
mai mică (5-20 ani). 

Estimarea extinderii investițiilor în Cluj în următorii ani 
(Q: Credeți că compania/organizația dvs. își va extinde investițiile în zona Clujului în următorii ani?) 

 
 

Respondenții provenind din cadrul firmelor/organizațiilor noi și foarte noi sunt mai optimiști în privința extinderii investițiilor  propriilor firme/organizații în 
Cluj în următorii ani, comparativ cu respondenții provenind de la firme/organizații cu vechime mai mare. 



60 
 

Aprecieri privind evoluțiile recente și perspectivele firmei/organizației 
în funcție de numărul de angajați ai firmei/organizației de proveniență a respondenților  

 

Aprecierea evoluției firmei/organizației în ultimii ani 

 
 

Deși nu există diferențe semnificative statistic între respondenții provenind de la firme de dimensiuni diferite în privința aprecierii evoluției propriilor 
firme/organizații în ultimii ani, se pot remarca aprecieri ceva mai pozitive în rândul respondenților provenind de la firme/organizații cu 50-250 angajați și, 
respectiv, aprecieri ceva mai negative în rândul celor provenind de la firmele/organizațiile cu 5-9 și peste 250 de angajați. 

 

Estimarea evoluției firmei/organizației în următorii ani 

 
 

Deși nu există diferențe semnificative statistic între respondenții provenind de la firme de dimensiuni diferite în privința estimării evoluției propriilor 
firme/organizații în următorii ani, totuși, se poate remarca optimismul mai mare al celor proveniți de la firme/organizații cu peste 250 de angajați. 

 

Estimarea extinderii investițiilor în Cluj în următorii ani 
(Q: Credeți că compania/organizația dvs. își va extinde investițiile în zona Clujului în următorii ani?) 

 
 

Deși nu există diferențe semnificative statistic între respondenții provenind de la firme de dimensiuni diferite în privința extinderii investițiilor  propriilor 
firme/organizații în Cluj în următorii ani, totuși, se poate remarca pesimismul ceva mai pronunțat al celor proveniți de la firmele/organizațiile cu peste 50-250 
de angajați și, respectiv, cu 5-9 angajați. 
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2.6 Satisfacție și loialitate față de Cluj-Napoca 
Asociați, acționari și/sau top manageri Angajați 

Gradul de satisfacție relativ la mediul de afaceri local: 

 
Probabilitatea extinderii investițiilor în Cluj în următorii ani: 

 
Probabilitatea de a recomanda  

prietenilor, cunoștințelor sau partenerilor o investiție în Cluj: 

 
Angajații sunt mai mulțumiți de mediul de muncă oferit de Cluj-Napoca 
(53,3% mulțumiți/relativ mulțumiți), comparativ cu gradul de satisfacție 
al acționarilor, asociaților sau top managerilor față de mediul de afaceri 

local (doar 36,6% mulțumiți/relativ mulțumiți). 
 

Nu s-au remarcat diferențe semnificative statistic între asociați, acționari 
sau top manageri, pe de o parte, și angajați, pe de altă parte, în ceea ce 

privește intenția de recomandare a  municipiului ca loc de 
investiție/muncă. 

 
Deși doar 36,6% dintre acționari, asociați sau top manageri sunt 

mulțumiți sau relativ mulțumiți de mediul de afaceri local, peste 84% 
dintre aceștia ar recomanda (”sigur da” sau ”probabil da”) prietenilor, 

cunoștințelor sau partenerilor o investiție în municipiu. 
 

Deși doar 53,3% dintre angajați sunt mulțumiți sau relativ mulțumiți de 
mediul de muncă local, peste 82% dintre aceștia ar recomanda (”sigur da” 
sau ”probabil da”) prietenilor sau cunoștințelor un loc de muncă în Cluj-

Napoca. 
 

Nu s-au remarcat diferențe semnificative statistic în gradul de satisfacție 
sau loialitate față de Cluj în funcție de sectorul de activitate, vechimea sau 
numărul de angajați ai firmei/organizației de proveniență a respondenților 

 

Gradul de satisfacție relativ la mediul/condițiile de muncă locale: 

 
Probabilitatea ca angajatul să-și continue activitatea profesionala în Cluj: 

 
Probabilitatea de a recomanda  

prietenilor sau cunoștințelor un loc de muncă în Cluj: 

 
Spirit antreprenorial (disponibilitatea de a se lansa  

într-o afacere pe cont propriu în următorii ani)  

 
Sectoare menționate (cei 19,35%): consultanță, comerț, construcții, contabilitate, 

servicii juridice, marketing, media, service auto. 
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2.7 Domenii/sectoare de afaceri în care ar merita făcute investiții în Cluj în următorii ani 
(întrebare deschisă, post-codificată) 

 
Asociați, acționari și/sau top manageri Angajați 

 
 

Domeniile și, respectiv, procentele celor care au menționat fiecare dintre 
respectivele domenii/sectoare: 

 
 

 
 

Q: ”Menționați până la trei sectoare de afaceri în care credeți  
că ar merita făcute investiții în Cluj în următorii ani” 

 
 

Domeniile și, respectiv, procentele celor care au menționat fiecare dintre 
respectivele domenii/sectoare: 

 
 

 
 

Q: ”Menționați până la trei sectoare de afaceri în care credeți  
că ar merita făcute investiții în Cluj în următorii ani” 

 
 
 

Nu s-au remarcat diferențe semnificative statistic în privința sectoarelor 
menționate ca atractive pentru investiții în funcție de sectorul de 

activitate, vechimea, numărul de angajați, tipul capitalului 
(privat/public) sau proveniența capitalului (românesc/străin) 

firmei/organizației de proveniență a respondenților. 
 

Excepție: Sectorul ”Producție/Industrie” a fost menționat ca atractiv pentru 
investiții mai frecvent de către respondenții proveniți de la firme/organizații 

cu vechime mai mare sau cu număr mai mare de angajați, comparativ cu 
respondenții proveniți de la firme/organizații mai noi sau cu mai puțini 

angajați.  
 

  



63 
 

2.8 Principalele probleme locale actuale care împiedică dezvoltarea economică a Clujului 
(întrebare deschisă, post-codificată) 

 
Asociați, acționari și/sau top manageri Angajați 

 
 

Problemele și, respectiv, procentele celor care au menționat fiecare dintre 
respectivele probleme: 

 
 

 
 
 

Q: ”Care ar fi din punctul dvs. de vedere principalele trei probleme locale actuale care 
împiedică dezvoltarea economică a Clujului” 

 
 

Problemele și, respectiv, procentele celor care au menționat fiecare dintre 
respectivele probleme: 

 
 

 
 
 

Q: ” ”Care ar fi din punctul dvs. de vedere principalele trei probleme locale actuale 
care împiedică dezvoltarea economică a Clujului” 

 
 

Nu s-au remarcat diferențe semnificative statistic în privința 
problemelor menționate în funcție de sectorul de activitate, 

vechimea, numărul de angajați, tipul capitalului 
(privat/public) sau proveniența capitalului (românesc/străin) 

firmei/organizației de proveniență a respondenților. 
 

Excepție: Problema corupției autorităților a fost menționată 
mai frecvent de către respondenții proveniți de la 

firme/organizații cu vechime mai mică, comparativ cu 
respondenții proveniți de la firme/organizații mai vechi. 
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2.9 Harta perceptuală a municipiului Cluj-Napoca 
 

Respondenții au fost chestionați în legătura cu performanța percepută și 
importanța/relevanța pentru dezvoltarea economică locală a unui număr de 76 
aspecte din cadrul a 9 categorii: 

1. Exporturi; produse și servicii locale 
2. Guvernanță 
3. Cultură și petrecerea timpului liber 
4. Oameni 
5. Turism 
6. Atragerea și menținerea locuitorilor 
7. Educație și sănătate 
8. Atragerea și menținerea companiilor/ investitorilor 
9. Infrastructură 

Fiecare aspect a fost formulat sub forma unui 
enunț pozitiv care ar reflecta starea 
dorită/ideală relativă la un municipiu care 
dorește să se dezvolte.  
 
Relativ la fiecare enunț, performanța 
percepută a fost evaluată utilizând următoarea 
scală:  

1 = În totalitate fals 
2 = În mare parte fals 
3 = Parțial fals, parțial adevărat  
4 = În mare parte adevărat  
5 = În totalitate adevărat 

Relativ la fiecare enunț, percepția 
importanței/ relevanței pentru dezvoltarea 
economică locală a fost evaluată utilizând 
următoarea scală: 

1 = Fără importanță  
2 = Puțin important  
3 = Relativ important  
4 = Important  
5 = Foarte important 

 
Formulare aspect în chestionar Prescurtare item pentru analiză 

1. Produsele/serviciile realizate in Cluj au o imagine favorabila in randul cumparatorilor Imagine produse 
2. Produsele/serviciile realizate in Cluj sunt competitive la nivel national Competitiv national 
3. Produsele/serviciile realizate in Cluj sunt competitive la nivel international Competitiv international 
4. Clujul are o contributie semnificativa la inovare in stiinta si tehnologie Inovare stiinta&tehnologie 
5. Clujul este in permanenta in pas cu cele mai moderne tehnologii si metode de gospodarire urbana Gospodarire urbana 
6. Activitatea si actiunile autoritatilor locale din Cluj sunt oneste si transparente Onsestitate&transparenta 
7. Clujul are autoritati locale cu un inalt grad de competenta Competenta 
8. In Cluj sunt respectate drepturile locuitorilor Respectare drepturi 
9. In Cluj locuitorii sunt tratati echitabil si nediscriminatoriu de catre autoritatile locale Tratament echitabil 
10. Autoritatile locale din Cluj sunt preocupate de protejarea mediului si incurajeaza actiuni in acest sens Protejare mediu 
11. Autoritatile locale din Cluj sunt preocupate de un standard de viata decent al locuitorilor sai  si incurajeaza actiuni in acest sens Standard de viata 
12. Autoritatile locale din Cluj sunt preocupate de atragerea de noi companii si investitori si incurajeaza actiuni in acest sens Atragere investitori 
13. Autoritatile locale din Cluj sunt preocupate de mentinerea companiilor si investitorilor existenti si incurajeaza actiuni in acest sens Mentinere investitori 
14. Gradul de coruptie al autoritatilor locale din Cluj este scazut Coruptie 
15. In Cluj exista stabilitate politica Stabilitate politica 
16. Birocratia la nivelul autoritatilor locale din Cluj este redusa Birocratie 
17. Clujul este un veritabil centru cultural Centru cultural 
18. Clujul dispune de o mostenire culturala bogata/valoroasa (istorie, traditii etc.) Mostenire culturala 
19. Clujul permite realizarea de activitati si produse relevante in domeniul culturii contemporane (muzica, film, teatru, pictura etc.) Cultura contemporana 
20. Clujul este caracterizat printr-o mare diversitate de manifestari cultural-artistice Diversitate manifestari 
21. Clujul ofera o paleta larga de posibilitati de recreere si petrecere a timpului liber Posibilitati recreere 
22. Clujul dispune de suficiente spatii verzi, parcuri, locuri de promenada etc. raportat la numarul de locuitori Spatii verzi 
23. Clujenii au un nivel inalt de educatie/studii Nivel educatie 
24. Clujenii au un nivel ridicat de cultura Nivel cultura 
25. Clujenii sunt civilizati Civilizati 
26. Clujenii sunt ospitalieri Ospitalieri 
27. Clujenii sunt sociabili Sociabili 
28. Clujenii sunt cinstiti Cinstiti 
29. Clujenii sunt harnici, avand o atitudine pozitiva fata de munca Harnici 
30. Clujenii cunosc limbi straine de circulatie internationala Limbi straine 
31. Clujenii sunt toleranti, dispusi sa accepte diversitatea (etnica, religioasa, culturala, rasiala etc.) Toleranti 
32. Clujenii reprezinta o sursa de angajati valorosi pentru companii Angajati valorosi 
33. Clujul dispune de un potential turistic semnificativ, de atractii turistice relevante Potential turistic 
34. Informatiile privind atractiile turistice locale ale Clujului sunt consistente si disponibile Informatii turistice 
35. Clujul ofera multe si diverse posibilitati de servire a mesei Alimentatie 
36. Clujul ofera multe si diverse posibilitati de cazare Cazare 
37. Clujul are o capacitate consistenta de organizare de conferinte, congrese sau diverse evenimente Conferinte/congrese 
38. Viata de noapte a Clujului este vibranta, dinamica, atractiva Viata de noapte 
39. Clujul este un oras sigur, cu infractionalitate redusa Siguranta 
40. Clujul atrage in mod constant locuitori noi Atragere locuitori 
41. Actualii locuitori ai Clujului nu sunt tentati sa migreze in alte localitati Mentinere locuitori 
42. Clujul ofera multe oportunitati de gasire de locuri de munca Locuri de munca 
43. Costul vietii in Cluj este scazut, produsele/serviciile fiind accesibile populatiei din punctul de vedere al costurilor Costul vietii 
44. Clujul are servicii de transport local de buna calitate Calitate transp local 
45. Serviciile de transport local ale Clujului sunt ieftine Pret transp local 
46. Nivelul impozitelor locale din Cluj aferente proprietatilor (teren, imobil, auto etc.) este redus Impozite locale 
47. Preturile spatiilor locative din Cluj sunt mici Pret spatii locative 
48. Fondul locativ (numarul de spatii de locuit) al Clujului este suficient raportat la numarul de locuitori Fond locativ 
49. Reteaua comerciala a Clujului (magazine, centre comerciale, hypermarket-uri etc.) este suficienta raportat la nr de locuitori Retea comerciala 
50. Clujenii pot gasi toate produsele/serviciile de care au nevoie in Cluj Oferta produse/servicii 
51. Clujul este un oras nepoluat, cu aer curat Poluare 
52. Oferta de servicii educationale a Clujului este diversificata EDU-Diversitate 
53. Clujul ofera servicii educationale de un nivel calitativ ridicat EDU-Calitate 
54. Serviciile educationale ale Clujului sunt accesibile din punctul de vedere al costurilor EDU-Pret 
55. Institutiile de invatamant din Cluj genereaza absolventi bine pregatiti EDU-Absolventi buni 
56. Oferta de servicii medicale a Clujului este diversificata MED-Diversitate 
57. Clujul ofera servicii medicale de un nivel calitativ ridicat MED-Calitate 
58. Serviciile medicale ale Clujului sunt accesibile din punctul de vedere al costurilor MED-Pret 
59. Clujul ofera multe oportunitati de afaceri Oportunitati afaceri 
60. Este usor si rapid sa iti deschizi o afacere noua in Cluj Deschidere afacere 
61. Calitatea fortei de munca din Cluj (nivelul de instruire/calificare etc.) este ridicata Calitate forta de munca 
62. Costurile cu forta de munca (nivelul salarial) in Cluj sunt reduse Costuri forta de munca 
63. Economia Clujului este bazata preponderent pe servicii si mai putin pe industrie/productie Economie servicii 
64. Informatiile privind mediul de afaceri din Cluj sunt consistente si disponibile Informatii investitori 
65. Resursele de finantare/creditare a afacerilor in Cluj sunt accesibile Finantare afaceri 
66. Resursele de finantare/creditare a populatiei in Cluj sunt accesibile Finantare populatie 
67. Companiile care activeaza in Cluj se pot aproviziona usor cu materiale si materii prime Aprovizionare afaceri 
68. Clujul dispune de o retea de transport rutier (drumuri/strazi) locala de buna calitate Calitate drumuri/strazi 
69. Clujul are o infrastructura de afaceri (spatii comerciale, hale industriale etc.) consistenta Infrastructura afaceri 
70. Infrastructura de transport a Clujului permite legaturi comerciale nationale Leg com national 
71. Infrastructura de transport a Clujului permite legaturi comerciale internationale Leg com international 
72. Calitatea telecomunicatiilor (telefonie fixa/mobila) in Cluj este ridicata Calitate telecom 
73. Acoperirea locala a infrastructurii de telecomunicatii (telefonie fixa/mobila) este adecvata Acoperire telecom 
74. Calitatea serviciilor de acces Internet in Cluj este ridicata Calitate Internet 
75. Acoperirea locala a infrastructurii pentru acces la Internet este adecvata Acoperire Internet  
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76. Infrastructura de utilitati (apa, electricitate, canalizare etc.) a Clujului este corespunzatoare nevoilor orasului Acoperire utilitati 

Harta perceptuală a municipiului Cluj-Napoca 
din perspectiva asociaților, acționarilor și/sau a top managerilor 

 
ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 

 Media globală a performanței itemilor = 3,5 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,3 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
 

  

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 
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Harta perceptuală a municipiului Cluj-Napoca 
din perspectiva angajaților 

 
ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 

 Media globală a performanței itemilor = 3,6 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,55 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
 

 

Probleme 
majore 

Atuuri 
majore 
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Harta perceptuală sectorială a municipiului Cluj-Napoca 
EXPORTURI – PRODUSE ȘI SERVICII LOCALE (”made in Cluj”) 

 
Din perspectiva asociaților, acționarilor și/sau a top managerilor: 

 
ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 

 Media globală a performanței itemilor = 3,5 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,3 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
Măsuri necesare 

 Stimularea inovațiilor în știință și tehnologie 
 Creșterea competitivității internaționale a produselor realizate în Cluj (de exemplu, prin susținerea promovării pe piața externă) 

 
 
Percepțiile privind performanța/importanța aspectelor incluse în această categorie sunt similare, indiferent de dimensiunea firmei/organizației (numărul de angajați).  
 
 

Din perspectiva angajaților: 
 

ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 
 Media globală a performanței itemilor = 3,6 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,55 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
 
  

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 
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Harta perceptuală sectorială a municipiului Cluj-Napoca 
GUVERNANȚĂ LOCALĂ 

 
Din perspectiva asociaților, acționarilor și/sau a top managerilor: 

 
ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 

 Media globală a performanței itemilor = 3,5 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,3 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
Măsuri necesare 

 Reducerea birocrației la nivelul autorităților publice locale 
 Ameliorare competențelor angajaților autorităților publice (de exemplu, prin cursuri de perfecționare, training-uri de comunicare etc.) 

 Creșterea nivelului de transparență a autorităților publice 
 Reducerea/inhibarea corupției la nivelul autorităților publice 

 
Există unele aspecte în cazul cărora se remarcă o corelație semnificativă între percepția privind performanța/importanța și, respectiv, dimensiunea firmei/organizației. Astfel, cu cât 
dimensiunea firmei/organizației este mai mare cu atât: 
 autoritățile locale sunt percepute ca fiind mai oneste și transparente (coeficient de corelație = 0,252) 
 autoritățile locale sunt percepute ca fiind mai preocupate de protejarea mediului (coeficient de corelație = 0,209) 
 autoritățile locale sunt percepute ca fiind mai puțin corupte (coeficient de corelație = 0,273) 
 respectarea drepturilor locuitorilor de către autoritățile locale este percepută ca fiind mai puțin importantă (coeficient de corelație = -0,236) 

 

Din perspectiva angajaților: 
 

ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 
 Media globală a performanței itemilor = 3,6 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,55 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 
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Harta perceptuală sectorială a municipiului Cluj-Napoca 
CULTURĂ ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER 

 
Din perspectiva asociaților, acționarilor și/sau a top managerilor: 

 
ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 

 Media globală a performanței itemilor = 3,5 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,3 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
Măsuri necesare 

 Extinderea spațiilor verzi și de promenadă 
 Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber 

 
 
Percepțiile privind performanța/importanța aspectelor incluse în această categorie sunt similare, indiferent de dimensiunea firmei/organizației (numărul de angajați). 
 

 

Din perspectiva angajaților: 
 

ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 
 Media globală a performanței itemilor = 3,6 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,55 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 
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Harta perceptuală sectorială a municipiului Cluj-Napoca 
OAMENI 

 
Din perspectiva asociaților, acționarilor și/sau a top managerilor: 

 
ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 

 Media globală a performanței itemilor = 3,5 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,3 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
Măsuri necesare 

 Creșterea nivelului de cultură al populației (”culturalizare”) 
 Ameliorarea comportamentului civilizat al populației (de exemplu, campanii de promovare a comportamentelor civilizate) 

 
Există unele aspecte în cazul cărora se remarcă o corelație semnificativă între percepția privind performanța/importanța și, respectiv, dimensiunea firmei/organizației. Astfel, cu cât 
dimensiunea firmei/organizației este mai mare cu atât: 
 clujenii sunt percepuți ca fiind mai cinstiți (coeficient de corelație = 0,226) 
 un nivel ridicat de cultură al oamenilor este considerat mai puțin important (coeficient de corelație = -0,226) 

 

Din perspectiva angajaților: 
 

ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 
 Media globală a performanței itemilor = 3,6 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,55 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 
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Harta perceptuală sectorială a municipiului Cluj-Napoca 

TURISM 
 

Din perspectiva asociaților, acționarilor și/sau a top managerilor: 
 

ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 
 Media globală a performanței itemilor = 3,5 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,3 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
Măsuri necesare 

 • Creșterea disponibilității, calității și cantității de informații pentru turiști privind atracțiile turistice 
 

 
Percepțiile privind performanța/importanța aspectelor incluse în această categorie sunt similare, indiferent de dimensiunea firmei/organizației (numărul de angajați). 
 

 

Din perspectiva angajaților: 
 

ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 
 Media globală a performanței itemilor = 3,6 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,55 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 
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Harta perceptuală sectorială a municipiului Cluj-Napoca 
ATRAGEREA ȘI MENȚINEREA LOCUITORILOR 

 
Din perspectiva asociaților, acționarilor și/sau a top managerilor: 

 
ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 

 Media globală a performanței itemilor = 3,5 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,3 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
Măsuri necesare 

 Ridicarea nivelului calitativ al transportului în comun local 
 Reducerea nivelului de poluare atmosferică (de exemplu, prin măsuri de restricționare/penalizare a activităților poluante, inclusiv prin taxe de poluare aplicate celor utilizează în 

oraș automobile personale în locul transportului în comun) 
 

Există unele aspecte în cazul cărora se remarcă o corelație semnificativă între percepția privind performanța/importanța și, respectiv, dimensiunea firmei/organizației. Astfel, cu cât 
dimensiunea firmei/organizației este mai mare cu atât: 
 serviciile de transport local sunt considerate mai ieftine (coeficient de corelație = 0,269) 
 orașul este considerat mai puțin poluat atmosferic (coeficient de corelație = -0,344) 

 

Din perspectiva angajaților: 
 

ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 
 Media globală a performanței itemilor = 3,6 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 
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 Media globală a importanței itemilor = 4,55 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 
 

 
 

 

 
 
 

Harta perceptuală sectorială a municipiului Cluj-Napoca 
EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE 

 
Din perspectiva asociaților, acționarilor și/sau a top managerilor: 

 
ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 

 Media globală a performanței itemilor = 3,5 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,3 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
Măsuri necesare 

 Ridicarea nivelului de pregătire a absolvenților – serviciile educaționale sunt percepute ca fiind de calitate, în schimb absolvenții sunt percepuți ca fiind insuficient de bine pregătiți 
(de exemplu, prin stimularea investitorilor în vederea primirii de studenți în stagii de practică; acordarea de burse de performanță pentru rezultate deosebite în ceea ce privește 

pregătirea etc.) 
 

Există unele aspecte în cazul cărora se remarcă o corelație semnificativă între percepția privind performanța/importanța și, respectiv, dimensiunea firmei/organizației. Astfel, cu cât 
dimensiunea firmei/organizației este mai mare cu atât: 
 nivelul calitativ al serviciilor educaționale este perceput ca fiind mai ridicat (coeficient de corelație = 0,234) 
 serviciile educaționale locale sunt percepute ca fiind mai accesibile din punct de vedere al costurilor (coeficient de corelație = 0,399) 
 calitatea absolvenților instituțiilor de educație locale este percepută ca fiind mai ridicată (coeficient de corelație = 0,246) 
 serviciile medicale locale sunt percepute ca fiind mai accesibile din punct de vedere al costurilor (coeficient de corelație = 0,321) 

 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 
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Din perspectiva angajaților: 
 

ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 
 Media globală a performanței itemilor = 3,6 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,55 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
 

 
Harta perceptuală sectorială a municipiului Cluj-Napoca 

ATRAGEREA ȘI MENȚINEREA COMPANIILOR/ INVESTITORILOR 
 

Din perspectiva asociaților, acționarilor și/sau a top managerilor: 
 

ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 
 Media globală a performanței itemilor = 3,5 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,3 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
Măsuri necesare 

 Creșterea accesibilității resurselor de finanțare a afacerilor 
 Reducerea duratei și complexității procedurii de deschidere de noi afaceri 

 Punerea la dispoziția investitorilor a unui pachet de informații privind mediul de afaceri local mai consistent și mai ușor de accesat 
 

Există unele aspecte în cazul cărora se remarcă o corelație semnificativă între percepția privind performanța/importanța și, respectiv, dimensiunea firmei/organizației. Astfel, cu cât 
dimensiunea firmei/organizației este mai mare cu atât: 
 costurile cu forța de muncă locală sunt percepute ca fiind mai reduse (coeficient de corelație = 0,257) 
 resursele de finanțare a afacerilor sunt percepute ca fiind mai accesibile (coeficient de corelație = 0,272) 
 resursele de finanțare a populației sunt percepute ca fiind mai accesibile (coeficient de corelație = 0,245) 

 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 
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Din perspectiva angajaților: 
 

ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 
 Media globală a performanței itemilor = 3,6 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,55 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
 

 
 
 

Harta perceptuală sectorială a municipiului Cluj-Napoca 
INFRASTRUCTURĂ 

 
Din perspectiva asociaților, acționarilor și/sau a top managerilor: 

 
ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 

 Media globală a performanței itemilor = 3,5 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,3 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
Măsuri necesare 

 Ameliorarea calității rețelei locale de transport rutier 
 Ameliorarea infrastructurii care să permită legături comerciale naționale și, mai ales, internaționale 

 Extinderea infrastructurii de afaceri (spații comerciale, hale industriale etc.) 
 

Există unele aspecte în cazul cărora se remarcă o corelație semnificativă între percepția privind performanța/importanța și, respectiv, dimensiunea firmei/organizației. Astfel, cu cât 
dimensiunea firmei/organizației este mai mare cu atât: 
 nivelul calitativ al rețelei de transport rutier local (drumuri/străzi) este perceput ca fiind mai ridicat (coeficient de corelație = 0,280) 

 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 
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Din perspectiva angajaților: 
 

ATENȚIE! Divizarea graficului în patru cadrane s-a realizat pe baza valorilor medii globale (luând în considerare evaluarea tuturor celor 76 itemi): 
 Media globală a performanței itemilor = 3,6 (măsurată pe o scală de la 1 = ”În totalitate fals” la 5 = ”În totalitate adevărat”) 
 Media globală a importanței itemilor = 4,55 (măsurată pe o scală de la 1 = ”Fără importanță” la 5 = ”Foarte important”) 

 

 
 

  

Atuuri 
majore 

Probleme 
majore 
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2.10 Corelații semnificative între aspectele hărții perceptuale și, respectiv, satisfacția și loialitatea față de Cluj 
(Testul de corelație Pearson, p<0.05) 

 
Următoarele aspecte ale hărții perceptuale sunt corelate statistic semnificativ cu  

satisfacția față de mediul de afaceri local (sau mediul/condițiile de muncă, în cazul angajaților).  
Orice ameliorare/deteriorare a acestor aspecte va conduce la o creștere/scădere a nivelului de satisfacție. 

 
Asociați, acționari și/sau top manageri 

 

 
Angajați 

 
 Preocuparea autorităților pentru atragerea de noi investitori 
 Gradul de corupție al autorităților locale 
 Consistența și disponibilitatea informațiilor turistice 
 Calitatea serviciilor educaționale 
 Prețul serviciilor educaționale 
 Calitatea absolvenților instituțiilor de învățământ 
 Calitatea serviciilor medicale 
 Existența oportunităților de  afaceri 
 Ușurința și rapiditatea deschiderii de noi afaceri 
 Calitatea forței de muncă 
 Disponibilitatea și consistența informațiilor privind mediul de 

afaceri local 
 Accesibilitatea surselor de finanțare a afacerilor 
 Accesibilitatea surselor de finanțare a afacerilor a populației 
 Calitatea rețelei rutiere locale 
 Capacitatea de organizare de conferințe/congrese 
 Existența oportunităților de găsire de locuri de munca 
 Respectare drepturilor locuitorilor 
 Tratament echitabil și nediscriminatoriul al locuitorilor de către 

autorități 
 Preocuparea autorităților pentru protejarea mediului 
 Posibilitățile de recreere și petrecere a timpului liber 
 Suficiența spațiilor verzi și parcurilor 
 Poluarea atmosferică 
 Costul vieții 

 Percepția dimensiunii orașului ca permițând realizarea de 
activități si produse relevante in domeniul culturii contemporane 

 Capacitatea de organizare de congrese/conferințe 

 
 
 
 
 

Următoarele aspecte ale hărții perceptuale sunt corelate statistic semnificativ cu  
disponibilitatea de a recomanda Clujul ca loc de investiție (sau loc de muncă, în cazul angajaților).  

Orice ameliorare/deteriorare a acestor aspecte va conduce la o creștere/scădere a disponibilității de recomandare. 
 

Asociați, acționari și/sau top manageri 
 

 
Angajați 

 
 Nivelul costurilor cu forța de muncă 
 Preocuparea autorităților pentru atragerea de noi investitori 
 Adecvarea fondului locativ la numărul de locuitori 
 Preocuparea autorităților pentru protejarea mediului 

 Oportunități pentru găsirea de locuri de muncă 
 Diversitatea serviciilor educaționale 
 Diversitatea serviciilor medicale 
 Respectarea drepturilor locuitorilor 
 Percepția dimensiunii orașului ca veritabil centru cultural 
 Diversitatea manifestărilor cultural-artistice 
 Percepția clujenilor ca fiind sociabili 
 Competitivitatea națională a produselor locale 
 Atractivitatea orașului pentru noi locuitori 
 Capacitatea orașului de a-și păstra locuitorii 
 Acoperirea locală a infrastructurii de telecomunicații 
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III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
 

3.1 Principiile strategiei de dezvoltare economică 
 
O orientare mai puternică spre nevoile mediului de afaceri   
 

Mediul de afaceri pune în mişcare comunitatea locală, asigură locuri de muncă şi 
susţine bugetele locale. Planificarea strategică trebuie să prevadă măsuri concrete de susţinere 
a economiei locale, în concordanţă cu nevoile exprimate ale mediului de afaceri, în ordinea 
priorităţilor de dezvoltare validate de experţi economici şi reprezentanţi ai mediului de 
afaceri. 
 
Strategie vie  
 

Întreprinzătorii locali aşteaptă din partea administraţiei nu doar un document formal de 
planificare, ci un proces instituţionalizat de consultare periodică a mediului de afaceri pe 
probleme de dezvoltare economică. Astfel, administraţia îţi va putea fundamenta acţiunile pe 
informaţii actuale, în timp ce implementarea strategiei va putea fi urmărită şi îmbunătăţită în 
interesul comunităţii. O strategie care va sfârşi într-un raft nu va fi utilă comunităţii. 
 
Echilibru  
 

În ultimii ani întreprinzătorii locali au fost defavorizaţi în relaţie cu investitorii străini. 
Este necesar un echilibru între promovarea investiţiilor străine şi susţinerea antreprenorilor 
clujeni. Fără o clasă antreprenorială locală puternică, bine înrădăcinată în tradiţia economică a 
Clujului, o mare parte a valorii adăugate care se creează în economia locală nu se va 
concretiza pe plan local în bunăstarea comunităţii locale. 
 
Valorificarea competenţelor locale  
 

Atât mediul de afaceri cât şi mediul universitar local dispun de resurse valoroase de 
competenţă, care au disponibilitatea de a susţine eforturile de planificare strategică ale 
administraţiei. Susţinem administraţia pentru o mai bună valorificare a acestei expertize. 
 
Eficienţa investiţională  
 

Îndeosebi în contextul crizei, resursele limitate ale comunităţii locale trebuie orientate 
prioritar către investiții pragmatice, cu valoare adăugată ridicată, care să ofere 
întreprinzătorilor locali un avantaj competitiv. Analize comparative cost-beneficiu bine 
fundamentate trebuie să determine prioritizarea acestora. 

În acest fel, dezvoltarea competitivității mediului de afaceri local va aduce beneficii pe 
termen mediu și lung comunității locale prin creșterea produsului intern brut/locuitor, 
creșterea veniturilor populației și a surselor de finanțare ale administrației. 
 
Responsabilitate pentru viitor  
 

Planificarea strategică la nivel metropolitan implică previziuni pe termen lung. 
Investițiile planificate de către administrația locală trebuie realizate cu responsabilitate față de 
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generațiile viitoare. Procesul de planificare strategică trebuie să fie coerent bazat pe o viziune 
durabilă a comunității și care să nu sufere de pe urma perspectivei operaționale de 4 ani a 
aleșilor locali, determinată de ciclul electoral. 
 
De-birocratizare  
 

Constituirea zonei metropolitane ridică noi provocări pentru administrația locală. 
Comunități locale diverse vor fi integrate sub o umbrelă administrativă care va gestiona 
eforturile de dezvoltare a infrastructurii. De aceea, avem nevoie de o structură administrativă 
funcțională, flexibilă, ne-birocratică și transparentă, cu obiective clare de performanță. 
Formula actuală poate și trebuie să fie îmbunătățită. 
 
Cooperare  
 

Doar o cultură a cooperării și a implicării tuturor factorilor interesați va asigura un 
rezultat echitabil și acceptat. 
 
Îmbunătățirea proceselor de planificare  
 

Clujul resimte întârzieri în procesul de planificare urbană față de alte centre urbane din 
România. Recuperarea decalajelor se poate realiza printr-o mai bună atragere a specialiștilor 
din mediul universitar. 
 
Competitivitate pe plan european  
 

Întreprinzătorii locali concurează într-o economie globală. Din această perspectivă și 
centrul urban Cluj-Napoca trebuie să își definească o poziție competitivă la nivel european, ca 
destinație de afaceri. 

 
Consiliul Civic Local 

 

3.2. Avantaj competitiv 
 

Sectoarele economiei clujene care dețin un avantaj competitiv au fost deja identificate 
în analiza preliminară. Complementar acestora, considerăm că principalele izvoare de 
competitivitate în plan local sunt: 

 Capitalul intelectual - rezultat al tradiţiei academice a orașului 
 Structura economiei - reprezentare echilibrată a sectoarelor economice cu valoare 

adăugată ridicată  
 Costul afacerilor – piață atractivă din perspectiva ”value for money” 
 Grad ridicat de implicare în comunitate a mediului de afaceri și a societății civile 
 Calitatea vieţii   
 Infrastructura – conectivitate relativ facilă cu piețele de desfacere 
 Instituţiile locale – zona municipiului este centrul administrativ al regiunii  
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3.3 Probleme strategice cheie 
 

Pe baza analizei preliminare, a cercetarii realizate în rândul agenților economici, 
precum și pe baza întâlnirilor avute cu reprezentanții mediului de afaceri local au fost 
identificate principalele probleme care afectează dezvoltarea economică a municipiului. 
 
Problemele strategice cheie ale dezvoltării economice locale sunt legate de 3 arii 
principale: 

1. Infrastructura de transport – incluzând aici probleme legate de rețeaua rutieră 
a municipiului și zonei metropolitane, legaturile comerciale naționale și 
internaționale; 

2. Mediul politic și administrativ – probleme legate de birocrație, instabilitate, 
neimplicare, lipsa de transparență; 

3. Mediul de afaceri - stimulare sau suport a investițiilor  – probleme legate de: 
lipsa de competitivitate a produselor locale la nivel internaţional, grad redus de 
inovare în știință și tehnologie, preocupare insuficientă pentru menținerea 
investitorilor și atragerea de investiții, proceduri legate de deschiderea și 
dezvoltarea afacerilor, capacitatea generării de locuri de muncă, nivelul de 
pregătire al absolvenților.  

 
Cercetările realizate în timpul procesului de planificare strategică au condus la 

identificarea principalilor factori cu care satisfacția față de mediul de afaceri este corelată 
semnificativ, ceea ce înseamnă ca o atenție specială acordată acestora ori îmbunătățiri față de 
situația actuală pot crește nivelul de satisfacție. Acești factori sunt: 

- Preocuparea autorităților pentru atragerea de noi investitori  
- Existența oportunităților de afaceri  
- Ușurința și rapiditatea deschiderii de noi afaceri  
- Accesibilitatea surselor de finanțare a afacerilor  
- Disponibilitatea și consistența informațiilor privind mediul de afaceri local  
- Consistența și disponibilitatea informațiilor turistice  
- Calitatea serviciilor educaționale  
- Prețul serviciilor educaționale  
- Calitatea absolvenților instituțiilor de învățământ  
- Calitatea serviciilor medicale  
- Existența oportunităților de găsire de locuri de muncă  
- Calitatea forței de muncă  
- Calitatea rețelei rutiere locale  
- Capacitatea de organizare de conferințe/congrese  
- Respectare drepturilor locuitorilor  
- Tratament echitabil și nediscriminatoriu al locuitorilor de către autorități  
- Preocuparea autorităților pentru protejarea mediului 
- Posibilitățile de recreere și petrecere a timpului liber  
- Suficiența spațiilor verzi și parcurilor  
- Poluarea atmosferică  
- Gradul de corupție al autorităților locale  
- Costul vieții  

 
Un alt indicator al viabilității Clujului ca și loc pentru dezvoltarea afacerilor îl 

constituie  intenția agenților economici de a recomanda Clujul ca și loc de a face investiții. 
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Principalii factori care fac Clujul recomandabil ca și loc de a investi, în accepțiunea mediului 
de afaceri sunt următorii: 

- Nivelul costurilor cu forța de muncă  
- Preocuparea autorităților pentru atragerea de noi investitori  
- Adecvarea fondului locativ la numărul de locuitori  
- Preocuparea autorităților pentru protejarea mediului  

 
 

3.4 Obiectivele strategiei de dezvoltare economică locală 
 

Obiectivele strategiei de dezvoltare economică locală pentru perioada 2014-2020 sunt: 
 

Creșterea anuală a PIB/locuitor cu 2%  
Creșterea cifrei de afaceri a companiilor clujene cu 30% până în 2020  
Creșterea nivelului exporturilor companiilor clujene cu 30% până în 2020 
 

Aceste obiective pot fi realizate prin păstrarea unei structuri echilibrate a economiei 
locale (servicii și producție) și încurajarea creșterii principalelor sectoare ce dețin avantaj 
competitiv. 
 

3.5 Direcții strategice ale dezvoltării economice locale 
 

Combinarea potrivită a unor factori precum: politici și reguli simple, infrastructură 
urbană dezvoltată, acces ușor la capital și tehnologii, forță de muncă bine pregătită prin 
educație și training, perteneriate cercetare – mediul de afaceri care să genereze cunoaștere, 
reprezintă o rețetă de succes pentru dezvoltarea economică și vor face ca afacerile să 
înflorească.  

Deși Cluj-Napoca este un centru educațional recunoscut, care livrează forță de muncă 
înalt calificată, municipiul are în continuare nevoie de oameni care să dezvolte și să 
managerieze afaceri. Acest lucru nu se poate face fără rețele puternice și alianțe între mediul 
de afaceri, cel educațional și organizațiile din domeniul cercetării. 
 

DS1. Cluj-Napoca – un oraș funcțional și business-friendly 
 

Cluj-Napoca - oraș atractiv pentru vizitatori, investitori, afaceri și rezidenți.  
Clujul trebuie să fie perceput (național și internațional) ca un loc unde se trăiește bine, se 
muncește bine și unde afacerile merg bine. Pentru viitor considerăm interesant de explorat 
modul în care este perceput orașul din exterior. 
Deschiderea autorităților către mediul de afaceri 
O administrație proactivă, eficientă care răspunde la nevoile mediului de afaceri va facilita 
dezvoltarea economică a municipiului. Cultura organizațională trebuie să se definească prin 
apropierea de nevoile mediului de afaceri. 
Ameliorarea calității guvernanței locale, trebuie să aibă drept consecință furnizarea de 
servicii de calitate către cetățeni și mediul de afaceri. 
 
Măsuri generale: 

- Reducerea birocrației la nivelul autorităților publice locale 
- Ameliorarea nivelului de pregătire/competențelor angajaților autorităților 

publice 
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- Creșterea nivelului de transparență a autorităților publice 
- Reducerea/inhibarea corupției la nivelul autorităților publice 
- Sistem de achiziții publice transparent care să influențeze pozitiv dezvoltarea 

micilor afaceri 
- Îmbunătățirea proceselor de planificare urbană  
- Proces transparent de luare a deciziilor, fundamentat pe analize coerente și 

prioritizare a investițiilor 
- Programe comune de dezvoltare a afacerilor, networking şi evenimente, 

inițiative de atragere a investițiilor străine 
Acțiuni specifice: 

- Dezvoltarea de servicii dedicate mediului de afaceri bazate pe întelegerea 
nevoilor acestuia (intâlniri/ workshop-uri regulate cu mediul de afaceri).  

- Dezvoltarea website-ului clujbusiness.ro și crearea unei baze de date 
funcțională și accesibilă 

- Exploatarea mai bună a primăriilor de cartier, atât prin extinderea și 
diversificarea servicii oferite de acestea, cât și în ceea ce privește comunicarea 
cu populația, eliminarea cozilor etc. 

- Digitalizarea mai multor servicii față de ce este în prezent, inclusiv 
introducerea unui sistem de depunere de documente electronice preliminare, 
spre a fi verificate, înainte de depunerea în formă tipărită 

- Organizarea de cursuri de perfecționare, training-uri de comunicare pentru 
angajații autorităților publice 

- Organizarea mai eficace (prin efectuare mai ales noaptea) şi comunicarea în 
timp real a lucrărilor care se fac pe diverse străzi și eliminarea perturbărilor de 
trafic. Introducerea unor termene clare și ferme și informarea publicului, 
evitarea reluării unor lucrări, în special cele de asfaltare. 

- Pregătirea unor persoane din firmele interesate, persoane care, prin cunoașterea 
foarte bună a procedurilor și reglementărilor, să amelioreze calitatea 
documentelor care vin din firmele respective și să scurteze timpii de 
aprobare/avizare/autorizare 

- Definirea unui set de parametri de monitorizare/auditare permanentă a 
performanțelor angajaților administrației locale (un nivel de referință în ceea ce 
privește volumul de muncă: număr dosare procesate pe zi, număr de răspunsuri 
date într-o zi la adresele primite etc) 

- Creșterea gradului de implicare a cetățenilor și a mediului de afaceri în luarea 
deciziilor 

 
Eficientizarea proceselor de utilizare a resurselor financiare 
O administrație eficientă, sensibilă la nevoile comunităţii utilizează metode moderne de  
gestionare a resurselor financiare.  Următorul set de măsuri pot aduce un plus de 
eficiență: 

- Implementarea sitemului de bugetare pe programe/performanțe la nivelul 
instituțiilor publice locale 

- Continuarea și extinderea proiectului Bugetarii Participative 
- Crearea unui Program de Investiţii de Capital pe cel puţin 5 ani în vederea 

finanţării obiectivelor prioritare ale comunităţii 
Măsurile de mai sus servesc obiectivelor strategice legate de creșterea calității serviciilor 
administrației și unei relații bune administrație – client. 
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DS 2. Cluj Napoca – oraș care investește în locuitorii săi pentru a crea competență 
 
Întărirea/consolidarea capitalului uman local și crearea premiselor optime de 
valorificare a acestuia. 
Unele țări din UE au o serioasă problemă a șomajului în rândul tinerilor. Cluj –Napoca trebuie 
să evite, pe cât posibil șomajul diplomelor. Asta înseamnă locuri de muncă ce necesită un grad 
de calificare mediu spre ridicat.  
La momentul actual, serviciile educaționale sunt percepute ca fiind de calitate, în schimb 
absolvenții sunt percepuți ca fiind insuficient de bine pregătiți. O mai bună corelare între 
competențele absolvenţilor și nevoile mediului de afaceri trebuie realizată.  
Mobilitatea forței de muncă este o provocare pentru prezent dar și pentru viitor. Deși la nivel 
regional Clujul reprezintă un pol de interes, strategia viitoare trebuie gândită pentru a-i reține 
pe cei tentați a-și găsi un loc de muncă înafara țării. Asta presupune ceva mai mult decât 
locuri de muncă bine plătite. 
 
Creșterea nivelului de bunăstare economică și socială trebuie să fie obiectivul principal al 
acestei direcții strategice. Cluj-Napoca trebuie să se dovedească un oraș capabil a atrage în 
continuare expertiză și competență care să suțină creșterea economică viitoare. Alături de 
acesta celelalte obiective sunt: ridicarea nivelului de pregătire al forței de muncă/ 
absolvenților și asigurarea unor condiții de muncă și de viață superioare pentru clujeni. 
 
Măsuri/acțiuni: 

- Dezvoltarea conceptului de ”antreprenoriat vocațional” care să dezvolte 
abilități practice, prin școli antreprenoriale  

- Parteneriate strategice între mediul educațional (univestitar, profesional, 
liceeal) și mediul de afaceri: 
o Stimularea agenților economici să organizeze stagii de practică și să 

încheie parteneriate cu instituțiile de învățământ în vederea organizării de 
stagii de practică 

o Stimularea agenților economici să acorde burse de performanță pentru 
elevii/studenții înmatriculați la instituțiile de învățământ locale 

o Stimularea agenților economici să acorde granturi de cercetare pe bază de 
proiecte propuse de instituțiile de învățământ/cercetare 

o Stimularea agenților economici și acordare chiar de către autorități a unor 
burse de performanță pentru elevii/studenții înmatriculați la instituțiile de 
învățământ locale 

- Extinderea spațiilor verzi și de promenadă 
- Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber 
- Reducerea nivelului de poluare atmosferică (de exemplu, prin măsuri de 

restricționare/penalizare a activităților poluante, inclusiv prin taxe de poluare 
aplicate celor care utilizează în oraș automobile personale în locul transportului 
în comun) 

- Creșterea nivelului de cultură al populației (de exemplu, stimularea organizării 
de evenimente culturale și, mai ale, stimularea participării/implicării populației 
în cadrul evenimentelor culturale) 

- Stimularea și promovarea comportamentului civilizat în societate (de exemplu, 
prin campanii de stimulare a comportamentelor civilizate sau de blamare a 
celor necivilizate) 
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Combaterea sărăciei 
 
Prosperitatea orașului presupune și asistență pentru persoanele cu venituri reduse.  Deși nu 
este o problemă acută, există situații specifice în care atât executivul, cât şi legislativul local 
se pot implica în vederea satisfacerii acestui obiectiv prin următoarele măsuri: 

- Programe de edificare a locuinţelor sociale 
- Sprijinirea familiilor cu venituri reduse prin programe de asistenţă socială (în 

colaborare ONG-urile de profil) 
- Realizarea de manifestări având ca scop actiuni caritabile/strângere de fonduri  
- Stimularea în cooperare cu ONG-urile şi alte instituţii ale statului a persoanelor 

cu venituri reduse/fără loc de muncă şi a persoanelor cu dizabilităţi fizice şi 
psihice 

- Prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor prin ajutoare financiare și 
materiale  

- Sprijinirea persoanelor vârstnice, cu venituri reduse prin menţinerea 
gratuităţilor la transportul în comun 

 
DS 3. Atragerea, reținerea și sprjinirea investițiilor 

 
Cluj-Napoca – hub de inovație în Europa centrală și de est 
 
Cluj Napoca dorește să-și afirme statutul de pol de inovație național și european. 
Strategia de succes nu poate fi decât cea a dezvoltării capacității de cercetare, inovare și 
transfer tehnologic. Acest lucru se poate face prin creșterea nivelului cheltuielilor cu 
cercetarea și dezvoltarea. Autoritățile locale pot acționa ca și facilitator pentru a stimula 
inovații în știință și tehnologie.  
Măsuri: 

- Facilitarea unui parteneriat strategic, pe termen lung între municipalitate, 
autorități regionale, mediul de afaceri și organizațiile din domeniul R&D. 

- Valorificarea expertizei disponibile în domeniile: educațional, R&D, financiar 
și business.  

- Parteneriat cu investitorii, mediul de afaceri, sectorul financiar pentru 
identificarea modalităților de finanțare a inovării 

- Facilitarea creării de centre de cercetare (mediul de afaceri-universități) 
- Crearea unor programe de know-how sharing (antreprenori străini-antreprenori 

locali) 
 
Cluj-Napoca – oraș axat către exportul produselor și serviciilor 
 
Cluj –Napoca trebuie să fie un punct–cheie pentru rețelele de afaceri. Renumele de important 
centru financiar trebuie valorificat în sensul facilitării accesului firmelor clujene la finanțare.  
Obiective: 
Creșterea gradului de clusterizare al economiei locale.  (ITC, servicii financiare, servicii 
medicale, etc); 
Creșterea nivelului investițiilor în economia zonei metropolitane; 
Creșterea accesibilității resurselor de finanțare a afacerilor; 
Creșterea competitivității internaționale a produselor realizate în Cluj;  
Extinderea infrastructurii de afaceri. 
Măsuri: 

- Sprijinire start-up prin programe de incubare. 
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- Sprijinirea de inițiative gen ”accelerator de afaceri” 
- Sprijinirea inițiativelor locale și regionale de clusterizare 
- Finanțarea de studii și analize care să identifice potențialul de clusterizare în 

sectoarele economiei locale 
- Finanțare de programe de training pentru IMM (posibil a fi oferite și de către 

ONG-uri) 
- Crearea unei rețele a furnizorilor de training și expertiză 
- Creșterea accesibilității resurselor de finanțare a afacerilor  
- Reducerea duratei și complexității procedurii de deschidere de noi afaceri  
- Punerea la dispoziția investitorilor a unui pachet de informații privind mediul 

de afaceri local mai consistent și mai ușor de accesat  
- Extinderea infrastructurii de afaceri (spații comerciale, hale industriale etc.)  
- Realizarea unui Centru multifuncțional de congrese 
- Viabilizarea transportului în comun către parcurile tehnologice 
- Crearea de parteneriate administrație – agenți economici în vederea facilitării 

accesului la resursele de finanțare (de exemplu: o bancă reduce dobânda pentru 
firme din Cluj, iar Primăria acordă gratuit abonamente de parcare în fața 
băncii; firmele de asigurări diminuează ratele de primă pentru bunurile 
firmelor din Cluj etc.) 

- Susținerea promovării externe a produselor realizate la nivel local 
- Facilitarea realizării de contacte comerciale externe de către agenții economici 

locali 
- Identificarea și aplicarea unor forme de facilități directe/indirecte pentru 

creșterea/extinderea investițiilor de către investitorii existenți 
- Sprijinirea implicării mediului de afaceri în inițiative sociale, întreprinderi 

sociale, acțiuni caritabile, evenimente culturale 
 

DS 4. Cluj-Napoca – oraș conectat internațional 
 
Deși conexiunile rutiere nu au fost în trecut un punct tare pentru Cluj-Napoca, acesta trebuie 
să devină conectat global pentru a ușura accesul către piețele internaționale și către rețelele de 
afaceri. 
Dezvoltarea economică  presupune o rețea de transport public bine dezvoltată.  
 
Obiective: 
Ridicarea nivelului calitativ al transportului în comun local;  
Ameliorarea calității rețelei locale de transport rutier;  
Ameliorarea infrastructurii care să permită legături comerciale naționale și, mai ales, 
internaționale.  
 
Măsuri: 

- Încurajarea dezvoltării de scheme/inițiative care să reducă nivelul aglomerației 
rutiere la nivelul Zonei Metropolitane (gen ”Carpool”).  

- Dezvoltarea transportului local către componentele Zonei metropolitane 
- Sistem intergrat de transport și facilitarea transferului mărfurilor între diferite 

tipuri de transport (aerian – rutier - feroviar).  
- Terminal cargo 
- Realizarea de parteneriate public – privat pentru finanţarea proiectelor de 

anvergură 
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3.6 PROGRAME OPERAȚIONALE 
 
1. Program de ameliorare a calității guvernanței locale 
 
Descriere: 
Rezultatele acestui PO trebuie să ducă spre furnizarea unor servicii de calitate către cetățeni și 
mediul de afaceri. Printre altele se urmărește reducerea birocrației, creșterea nivelului de 
transparență al actului administrativ, o eficienţă crescută a programelor de investiţii ale 
municipalităţii prin orientarea resurselor limitate ale comunităţii locale către investiţii 
pragmatice. 
Măsuri: 
- Ameliorare nivelului de pregătire/competențelor angajaților autorităților publice 
- Reducerea/inhibarea corupției la nivelul autorităților publice 
- Transparentizarea în continuare a sistemului de achiziții publice  
- Îmbunătățirea proceselor de planificare urbană  
- Asigurarea unor servicii de e-guvernare funcţionale 
- Proces transparent de luare a deciziilor, fundamentat pe analize coerente și prioritizare    
     a investițiilor 
- Creșterea gradului de implicare a cetățenilor și mediului de afaceri în luarea deciziilor 
- Eficientizarea primăriilor de cartier, atât prin extinderea și diversificarea servicii   
     oferite de acestea, cât și în ceea ce privește comunicarea cu populația, eliminarea   
     cozilor etc. 
- Digitalizarea serviciilor, inclusiv introducerea unui sistem de depunere de documente   
     electronice  
- Organizarea de cursuri de formare/perfecționare, training-uri de comunicare pentru 

angajații autorităților publice 
 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
 
2. Program de eficientizare și transparentizare a proceselor de alocare și utilizare 

efectivă a resurselor financiare 
 
Descriere: 

O administrație eficientă, sensibilă la nevoile comunităţii utilizează metode moderne 
de  gestionare a resurselor financiare.  Următorul set de măsuri pot aduce un plus de 
eficiență: 
- Implementarea sistemului de bugetare pe programe/performanțe la nivelul administrației 

publice locale și a instituțiilor și companiilor din subordinea acesteia 
- Continuarea și extinderea proiectului Bugetarii Participative 
- Crearea unui Plan de Investiţii de Capital în vederea finanţării obiectivelor prioritare ale 

comunităţii 
 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
 
3. Program de consultare periodică a mediului de afaceri pe probleme de dezvoltare 

economică 
 
Descriere: 
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Organizarea la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca a unor consultări/ intâlniri/ 
workshop-uri periodice cu reprezentanţi ai mediului de afaceri pe probleme de dezvoltare 
economică vor duce la dezvoltarea de servicii dedicate mediului de afaceri. 
Crearea în timp a unei structuri consultative permanente care să aibă în componență persoane 
cu competențe în dezvoltarea economică urbană (reprezentanți ai mediului de afaceri, ai 
mediului universitar, administrație publică locală și nu numai, atât români, cât și străini) și 
care să contribuie prin experiența și cunoștințele lor la implementarea unei guvernanțe 
performante. 
Principalii parteneri: Cluburile de afaceri străine din municipiu, Cluj International Club, 
Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor, Liga Întreprinzătorului Român 
 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
 
4. Creşterea notorietăţii Clujului ca destinaţie de afaceri atractivă  
 
Descriere: 
Definirea unei poziţii competitive a Clujului la nivel european ca destinaţie oportună de 
afaceri, în scopul atragerii investitorilor străini.  
Instrumentele utilizate în acest sens: dezvoltarea şi actualizarea periodică a website-ului 
www.clujbusiness.ro, broşuri de promovare distribuite cu sprijinul reţelei de parteneri externi 
ai municipalităţii, filme de prezentare, organizarea de forumuri de afaceri bilaterale, 
participarea la târguri și expoziții de profil etc. 
 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
 
5. Program de susținere a antreprenorilor clujeni 
 
Descriere: 
Centrul TEAM – Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microîntreprinderi - un centru de 
sprijinire a afacerilor prevăzut cu spaţii de microproducţie -  scopul investiţiei este 
dezvoltarea unui parc logistic industrial care să permită dezvoltarea antreprenorilor şi 
facilitarea transferului tehnologic între sectoarele de business şi mediul academic.  
Sprijinirea start-upurilor prin programe de incubare și a inițiativelor de tip ”accelerator de 
afaceri”. 
Crearea unor instrumente de încurajare a liberei inițiative, în special în rândul tinerilor, care să 
completeze măsurile limitate de stimulare existente pe plan național (de exemplu, programe 
naționale START). 
 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca, mediul de afaceri 
 
6. Program de susținere a exporturilor firmelor clujene 
 
Descrieire: 
Creșterea competitivității naționale și  internaționale a produselor realizate în Cluj 
Organizarea de forumuri de afaceri bilaterale, în scopul intensificării schimburilor comerciale 
şi a creşterii volumului exporturilor. 
Susținerea promovării naționale și internaționale a produselor realizate în Cluj (de exemplu, 
inițierea unor misiuni/întâlniri comerciale, sprijinirea participării la târguri și expoziții etc.) 
 
Responsabili: Primăria Cluj-Napoca, instituții financiare, agenți economici 



88 
 

 
7. Program de dezvoltare a acțiunilor suport pentru afaceri din domeniul R&D 
 
Descriere: 
Cercetarea şi inovarea au ca scop crearea de bunuri şi servicii, efectul fiind noi locuri de 
muncă întărind astfel poziționarea muncipiului ca și hub de inovaţie. 
CREIC - Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative, va oferi companiilor 
oportunitatea de a-şi desfăşura activitatea într-o structură unică la nivel regional datorită 
complexităţii şi diversităţii facilităţilor şi serviciilor. Centrul va oferi servicii integrate pentru 
afaceri, servicii de asistenţă gratuită (de tip help desk) cu ajutorul personalului structurii de 
sprijinire a afacerilor în următoarele domenii: consultanţă şi servicii IT, consultanţă juridică, 
în marketing şi vânzări.  
Cluj Innovation City – proiect ce dorește a concentra capitaluri pentru stimularea şi 
dezvoltarea de proiecte şi tehnologii inovative în domeniul IT. Proiectul include dezvoltarea 
de spaţii de birouri, laboratoare de cercetare şi săli de curs, spaţii publice, unități de 
invatamant preuniversitar, dar şi unităţi hoteliere, restaurante şi cafenele, plus serviciile 
necesare pentru funcţioanarea unei astfel de platforme de afaceri şi dezvoltare în domeniul IT. 
 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca, Cluj IT Cluster, mediul de afaceri 
 
8. Program de sprijinire a mediului de afaceri 
 
Descriere: 
-  Crearea de parteneriate administrație – instituții financiare - agenți economici în vederea 
facilitării accesului la resursele de finanțare și a reducerii cheltuielilor asociate derulării 
afacerilor (extindere termene de plată, reduceri de prime de asigurare, rate preferențiale de 
dobândă etc.) 
- Identificarea și aplicarea unor mecanisme de stimulare și forme de facilități 
directe/indirecte pentru creșterea/extinderea investițiilor, 
-   Realizarea unui centru multifuncțional de congrese, 
-   Viabilizarea transportului în comun către parcurile tehnologice. 
-  Punerea la dispoziția investitorilor a unui pachet de informații privind mediul de afaceri 
local mai consistent și mai ușor de accesat prin crearea unei baze de date comprehensive. 
 
Responsabili: Primăria Cluj-Napoca, instituții financiare, agenți economici 
 
9. Parteneriat activ administrație - mediul de afaceri - mediul universitar 
 
Descriere: 
Acest program are ca scop creşterea nivelului de pregătire al forţei de muncă și al 
absolvenţilor instituțiilor de învățământ clujene.  
Măsuri: 
- inițierea unor mecanisme de implicare a mediului de afaceri în procesul educațional prin 

organizarea de seminarii, workshop-uri ș.a. susținute de către sau cu participarea unor 
reprezentanți ai mediului de afaceri; 

- stimularea implementării unor proiecte comune de cercetare fundamentală și aplicativă 
între universități și mediul de afaceri 

- stimularea colaborării dintre universități și mediul de afaceri în vederea actualizării 
permanente a conținutului procesului educațional în funcție de cerințele mediului de 
afaceri; 
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- extinderea stagiilor de internship/ practică în companii clujene 
- dezvoltarea conceptului de ”antreprenoriat vocațional” care să dezvolte abilități practice, 

prin școli antreprenoriale și școli informale 
Responsabili: universități, mediul de afaceri, instituții publice 
 
10. Program de sprijinire a iniţiativelor locale şi regionale de clusterizare 
 
Descriere:  
Realizarea de studii de tip ”cluster analysis” și ”input-output analysis” care să identifice 
potențialul de clusterizare din zona metropolitană.  
Valorificarea rezultatelor studiilor existente și a celor viitoare prin sprijinirea inițiativelor de 
asociere. 
 
Responsabili: Primăria Cluj-Napoca, ADRNV. 
  
11. Program de asistență socială și de ameliorare a calității vieții categoriilor de 

persoane defavorizate 
 
Descriere: 
Prosperitatea orașului presupune și asistență pentru persoanele cu venituri reduse.  
Continuarea proiectelor de edificare a locuinţelor sociale, sprijinirea familiilor cu venituri 
reduse prin programe de asistenţă socială, în colaborare ONG-urile de profil, realizarea de 
manifestări având ca scop actiuni caritabile / strângere de fonduri, prevenirea abandonului 
şcolar în rândul copiilor prin ajutoare financiare și materiale și sprijinirea persoanelor 
vârstnice, cu venituri reduse prin menţinerea gratuităţilor la transportul în comun sunt măsuri 
ce pot duce la atingerea obiectivelor programului. 
Crearea unui oraș ”accesibil”, în sensul asigurării condițiilor optime de muncă și viață pentru 
persoanele cu dizabilități și a celor în etate (căi de acces speciale, spații de parcare, grupuri 
sanitare adecvate etc. în orice imobil/instituție, adaptarea serviciilor publice, inclusiv sănătate, 
educație, transport în comun etc.). 
 
Responsabili: Primăria Cluj-Napoca, ONG-uri 
 
12. Dezvoltarea infrastructurii de transport 
 
Descriere: 
Eficienţa programelor de investiţii ale municipalităţii – orientarea resurselor limitate ale 
comunităţii locale către investiţii pragmatice: modernizarea drumului de acces spre zona 
Lomb, finalizarea centurii ocolitoare de sud a oraşului, refacerea tramei stradale în zona 
industrială, drum rapid Cora-Autostrada A3 
Analizarea posibilității creării unei societăți pe acțiuni care să își asume finalizarea 
tronsonului de autostradă Gilău-Suplacu, cu implicarea autorităților județene din 
Cluj-Bihor-Sălaj, a mediului de afaceri, a cetățenilor din județele respective și nu numai. 
 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca, instituții publice 
 
13. Dezvoltarea unui serviciu de transport metropolitan la nivel european 
 
Descriere: 
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Configurarea rutelor și a ritmicității ținând cont de migrația intra-metropolitană și respectiv, 
de sezonalitatea zilnică și anuală. 
Digitalizarea serviciilor (vânzare bilete, validare etc.) 
Dotarea suficientă cu mijloace de transport moderne și ecologice. 
 
Responsabil: Primăriile din Zona Metropolitană Cluj, CTP- Compania de Transport Public 

Local 
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