WG Safe City
Procesul de planificare strategică al
municipiului Cluj-Napoca, 2014-2020
Raport Final al
Grupului de lucru sectorial - Clujul Sigur

Grupul de lucru sectorial - Clujul Sigur şi-a propus ca partea referitoare la securitate,
siguranţă şi ordine publică din Proiectul de planificare strategică a municipiului Cluj-Napoca
(2013-2020) să reprezinte o abordare centrată, pe de-o parte, pe identificarea vulnerabilităţilor,
riscurilor şi ameniţărilor care afectează starea de securitate în municipiul Cluj-Napoca, iar pe de
altă parte, pe identificarea unor soluţii de contracarare a acestora.
Ca urmare, abordarea grupului de lucru se vrea multidimensională, plecând de la premisa
că noţiunea de securitate acoperă în sensul cel mai larg şi complet ceea ce-şi doreşte
administraţia locală să promoveze, prin capitolul “Clujul sigur” din Proiectul de planificare
strategică a municipiului Cluj-Napoca (2013-2020). S-a pornit de la premisa că “sigur” din
perspectiva securităţii la nivelul municipiului Cluj-Napoca poate însemna:

asigurarea bunăstării viitoare;

prezervarea unui stil de viaţă acceptabil de către cetăţeni;

absenţa ameninţărilor la adresa unor valori existente, iar într-un sens subiectiv,
absenţa temerii că astfel de valori vor fi atacate;

faptul de a fi la adăpost de orice pericol;

sentiment de încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol.
Grupul de lucru „Clujul sigur” consideră că doar o abordare multidimensioanlă asupra
securităţii locale permite obţinerea de concluzii complete asupra vulnerabilităţilor, riscurilor şi
ameniţărilor (VRA), precum şi realizarea de prognoze care să orienteze decidentul local în
adoptarea unor decizii adecvate de contarcarare a acestora.
Dimensiunile securităţii asupra cărora grupul de lucru s-a concentrat au fost cele de
natură economică, socială, ecologică, dar şi de natură militară sau politică. Cele de natură
militară s-au referit strict la cele care provin din zona actorilor non-statali şi anume terorismul,
secesionismul, grupări radicale, grupări paramilitare. Cele de natură politică s-au rezumat la
VRA asociate corupţiei şi proastei guvernări/administrări. VRA de natură economică s-au grupat
în jurul fenomenului de pauperizare a unui număr tot mai ridicat de cetăţeni clujeni, pierderii
locurilor de muncă, scăderii de cumpărare a populaţiei, pierderii unor investiţii economice sau
distrugerii bazei economice a municipiului. VRA din zona societală s-au concentrat pe crima
organizată, mica criminalitate, relaţiile interetnice şi interconfesionale, migraţia, problemele
demografice, calitatea unor sub-sisteme cum ar fi sănătatea, învăţământul, circulaţia pe drumurile
publice, serviciile sociale, curăţenia, dar şi demoralizarea generalizată, blazarea, pandemiile şi
epidemiile. VRA de natură ecologică identificate sunt asociate fenomenulu de poluare, a
fenomenelor meteo extreme, dezastrelor naturale, accidentelor ecologice.
Plecând de la aceste consideraţii, Grupul de lucru - Clujul Sigur a re-evaluat
documentele puse la dispoziţie de către autorităţile locale, din perspectivă proprie, dar a făcut şi
o cercetare empirică asupra vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameniţărilor care afectează starea de
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securitate la nivelul municipiului Cluj-Napoca, cu ajutorul studenţilor din anul 3 de studii de la
programul de licenţă Studii de securitate din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a
Universităţii Babeş-Bolyai. Metodele de identificare a VRA folosite de studenţi sunt cele
specific domeniului Intelligence Competitiv. Ca urmare, aceştia s-au concentrat pe obţinerea
unor date şi informaţii care să conducă la concluzia că aceste VRA sunt reale. Aceştia nu s-au
concentrat asupra modului în care populaţia percepe securitatea sa. Această consideraţie a avut la
bază modelul oferit de localitatea Atena, care, dintr-un oraş cu o populaţie mulţumită de starea
de securitate în care se afla, a devenit, după declanşarea crizei economice, un oraş cu cea mai
nemulţumită populaţie vis-a-vis de starea de securitate în care se găseşte, lipsa securităţii
economice influenţând decisiv această stare.
1. Analiză preliminară (situaţia sectorului avut in coordonare la momentul 2013,
istoric, evoluţii, trenduri, date statistice, analize existente deja, etc.)
În baza datelor şi informaţiilor obţinute de la Poliţia Judeţeană Cluj, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă Cluj, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Cluj, Agenţia Naţională Antidrog
Cluj, Poliţia Locală a minicipiului Cluj-Napoca, Direcţia Judeţeană de Statistică, precum şi din
alte surse, grupul de lucru a întocmit o analiză privitoare la starea de securitate, siguranţă şi
ordinea publică din municipiul Cluj-Napoca.
Conform Analizei Preliminare a Proiectului de planificare strategică a municipiului
Cluj-Napoca (2013-2020) nivelul de mulţumire al cetăţenilor faţa de siguranţa publică poate fi
identificat în următoarele aspecte:
- Gradul de libertate perceput este unul ridicat (7,83), reflectând, în mod indirect,
încrederea în valorile şi normele unui stat de drept;
- la nivelul comunităţii clujene, este perceput un nivel ridicat de siguranţă a locuinţelor
(media: 7,86) şi a alimentelor pe care le consumă indivizii (media: 7,00);
- creşterea nivelului de siguranţă a locuitorilor municipalităţii, este determinat de accesul
facil la serviciile privind situaţiile de urgenţă (media: 6.86);
- nivelul ridicat de siguranţă a vieţii (media: 6,75) este la rândul său confirmată de
incidenţa redusă a sentimentului de frică (media: 3,87).
Perspectiva cetăţenilor privind siguranţa (Scala utilizată: 1= nivel foarte scăzut; 10 =
nivel foarte ridicat)
Media
Indicatori ai siguranţei
7,83
Gradul de libertate perceput
7,28
Siguranţa spaţiilor de locuit
7,00
Siguranţa alimentaţiei
6,86
Accesul la servicii în situaţiile de urgenţă
6,75
Siguranţa vieţii în general
6,65
Accesul la informaţii privind managementul situaţiilor de urgenţă
6,63
Siguranţa la locul de muncă
6,20
Senzatia de siguranţă
5,58
Siguranţa economică
5,13
Expunere la violenţă
3,87
Senzaţia de frică
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La analiza cadrului strategic general, relevant pentru elaborarea capitolului “Clujul
Sigur” din strategia la nivelul municipiului Cluj-Napoca, s-au studiat următoarelor documente:
1. Nivel European
- Quality of life in cities, Perception survey in 79 European cities, Comisia Europeană,
oct 2013
2. Nivel Naţional
- Strategia de Securitate Naţională;
- Strategia Naţională de Apărare;
- Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 şi Planul de acţiune în perioada 2013 – 2016;
-Strategia nationala impotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 (HG
1142/2012);
- Strategia Naţională de Prevenire şi Combatere a Terorismului;
- Strategia Naţionala de Ordine Publică;
3. Nivel Regional
- Strategia Regiunii de Dezvoltare N-V (2014-2020);
4. Nivel Judeţean
- Strategia Judeţului Cluj 2014-2020;
5. Nivel local
- Planul integrat de dezvoltare pentru polul de creştere Cluj-Napoca zona metropolitană
Cluj 2009 – 2015. Prezintă anumite evaluări.
- Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al municipiului Cluj-Napoca (2007);
6. Documente ale instituţiilor responsabile cu securitatea, ordinea şi siguranţa publică careşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca:
- Poliţia Judeţeană Cluj;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj;
- Jandarmeria Cluj;
- Agenţia Naţională Antidrog Cluj;
- Poliţia Locală Cluj-Napoca;
- studii individuale privind “vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările (VRA) la adresa
situaţiei de securitate locală (oraşul Cluj-Napoca)” întocmite de către studenţii din cadrul
programului de Studii de licenţă Studii de securitate/UBB anul univ 2012-2013 (redactate în
decembrie 2012 - ianuarie 2013. Lucrările au avut ca bază de obţinere a datelor şi informaţiilor
folosirea de tehnici specifice dobândite de studenţi pe parcursul parcurgerii programei didactice.
Sursele de documentare au fost atât cele publice, cât şi informaţii obţinute direct de către
studenţi, prin mijloace specifice.
Stabilirea VRA a fost făcută în conformitate cu Strategia Naţională de Apărare şi
completate cu Strategia Naţională de Securitate, Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 şi
Planul de acţiune în perioada 2013 – 2016, Strategia natională împotriva traficului de persoane
pentru perioada 2012-2016 (HG 1142/2012), Strategia naţională de prevenire şi combatere a
crimei organizate pe anii 2011-2016, Strategia Naţională de Prevenire şi Combatere a
Terorismului.
Cele mai semnificative VRA identificate până în prezent au fost:
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1. SECURITATE SOCIALĂ/SOCIETALĂ
Din perspectiva Grupului de Lucru “Clujul Sigur”, securitatea socială se referă la indivizi
şi ţine mai ales de domeniul economic pe când securitatea societală se referă la colectivităţi şi la
identităţile acestor. Întrepătrunderea celor două dimeniuni ale securităţii este dată de faptul că,
condiţiile sociale ale vieţii individuale influenţează procesele de identificare colectivă.
Evaluare:
- privind natura ameninţării: ameninţare internă, ce vizează societatea în ansamblul ei, cât şi
buna funcţionare a acesteia.
Privind forma ameninţării (atitudini, evenimente, acţiuni umane):
1. Infrastructură rutieră inadecvată unei localităţi de mărimea Cluj-Napoca;
2. Fenomenul infracţional;
3. Evoluţia pieţei muncii şi posibila creşterea numărului şomerilor în municipiul ClujNapoca;
4. Tendinţa de scădere a nivelului de trai;
5. Manifestaţii stradale;
6. Traficul şi consumul de droguri
7. Lipsă de coerenţă în activitatea de urbanism;
8. Posibila scădere a gradului de încredere al populaţiei în instituţiile administraţiei
publice, cât şi în instituţiile de ordine şi siguranţă publică.
9. Migraţia, cu accent pe migraţia populaţiei înalt calificate spre alte.
- Stadiul ameninţării: MODERAT
- Tipul acţiunilor preconizate: non-violente
Anticiparea consecinţelor:
- starea de fapt care ar putea rezulta: crearea unei stări de tensiune generalizată, cu
influenţă asupra sistemului macro-social al populaţiei municipiului Cluj-Napoca, dar şi
cu incidenţă asupra relaţiilor interumane şi intergrupuri; scăderea gradului participării
asociative şi civice; subaprecierea importanţei valorilor civice împărtăşite; degradarea
standardului de viaţă, a calităţii vieţii.
- influenţele stării de fapt anticipate asupra securităţii: scăderea influenţei economice,
culturale şi sociale la nivel regional a municipiului Cluj-Napoca.
- măsuri eficiente de prevenire:
 conceperea şi implementarea unui sistem de circulaţie rutieră eficient la nivelul
municipiului plecând de la premisa că funcţia de transport la nivelul unei localităţi
este doar una terţiară;
 înbunătăţirea transportului în comun;
 realizarea de piste pentru biciclişti, parcări subterane/supraterane şi pasaje pentru
pietoni, pentru a fluidiza traficul;
 descurajarea folosirii maşinilor personale în zonele centrale ale localităţii;
 o mai bună gestionare a situaţiilor tensionate, generate la manifestaţiile stradale;
 sprijinirea investiţiilor pentru a crea locuri de muncă, în toate domeniile, în
special în ariile de activitate cu cea mai mare rată a şomajului;
 realizarea unui număr mai mare de acţiuni de prevenire a infracţiunilor;
 răspunderea cu profesionalism şi transparenţă la situaţiile şi provocările la adresa
securităţii.
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 elaborarea şi implementarea unei strategii locale antidrog, cât şi a unui plan local
de combatere a fenomenelor de trafic şi consum de droguri;
-

oportunităţi de realizare a intereselor de securitate :
 Dialogul deschis şi continuu între principalele instituţii naţionale, regionale şi
locale, între administraţia locală şi instituţiile de ordine şi siguranţă publică.
 Motivarea societăţii în a acţiona responsabil şi în limitele legii, cu spirit civic
atunci când participă la manifestaţii stradale, prin realizarea de acţiuni de
conştientizare.
 Transparenţa în instituţiile de ordine şi siguranţă publică, cu privire la subiecte de
corupţie, abuz în serviciu ş.a.m.d. pentru a oferi un sentiment de încredere
societăţii.
 Adoptarea unei atitudini pozitive faţă de proiectele sociale iniţiate de ONG-uri şi
oferirea de sprijin din partea instituţiilor administraţiei locale, pentru realizarea
acestora.
 Suplimentarea cu resurse atât umane, cât şi materiale pentru actorii ce iau parte la
acţiunile de prevenire şi combatere a consumului şi traficului de droguri.
 Comunicarea continuă între actorii implicaţi în prevenirea şi combaterea
consumului de droguri, administraţia locală, instituţiile statului cu competenţă în
această direcţie, şi ONG-uri.
 Organizarea de seminarii pentru prevenirea consumului de droguri în şcoli şi
implementarea de proiecte pilot şi campanii educaţionale pentru combatere şi
prevenire înclusiv în mediul preşcolar.
 Dezvoltarea de servicii şi organizaţii de reabilitare, cu scopul de a ajuta
persoanele consumatoare de droguri.
 Spaţiul public de calitate se bazează pe suportul arhitecturii de calitate. Posibile
directii de actiune: elaborarea şi implementarea de proiecte urbanistice de valoare,
renegocierea spaţiilor în favoarea pietonilor, bicicliştilor, reducerea drastică a
parcărilor direct pe spaţiul public, un sistem de transport în comun cu adevărat
modernizat, atât ca vehicule cât mai ales ca trasee şi prioritate, care să câştige
încrederea utilizatorilor ar spori atractivitatea.
 extinderea transportului în comun la nivel metropolitan (spre noile cartiere
dormitor), folosirea căii ferate ca alternativă de transport urban şi periurban;
 Oraşul ar putea deveni mai atractiv legând spaţiile interesante, asigurând o
continuitate între cele mai importante puncte, zone şi direcţii, punând în reţea
elementele valoroase. Spre exemplu legarea pieţelor Unirii, Avram Iancu, Mihai
Viteazul, Lucian Blaga, Muzeului şi chiar Piaţa Gării între ele, activând
tronsoanele de legătură ar avea un efect multiplicator pentru folosirea centrului şi
regenerarea spaţiului urban, folosind potenţialului existent, al zonei centrale. Ar fi
o contramăsură de compensare a ”efectului de mall”, adică a dispersiei intereselor
spre periferie în detrimentul centrului, cu efectele vizibile de decădere urbană,
falimente, subutilizare, etc.
 folosirea eficientă şi la capacitate maximă a sistemului de monitorizare video
deţinut de Primăria Cluj-Napoca pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii.
 susţinerea micilor investiţii a start-up-urilor prin crearea de incubatoare de afaceri,
punerea la dispoziţie a unor spaţii excedentare.
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 sprijinirea unor investiţii în zona înaltelor tehnologii care să reducă migraţia forţei
de muncă înalt calificate;

Aprecierea gradului de pericol al ameninţării :
- realitatea ameninţării (capacitatea efectiva de periclitare a valorilor vizate) : problemele din
sfera socialului generează consecinţe atât la nivel macro, cât şi la nivel de comunităţi şi
grupurilor sociale, urmări care se reflectă în toate domeniile, şi care conduc cu o foarte mare
probabilitate în frustrarea şi nemulţumirea cetăţenilor, degradarea standardului de viaţă,
scăderea calităţii capitalului social, dar şi a participării asociative a indivizilor. Un astfel de
fenomen manifestă incidenţă în influenţa pe care o expune societatea în ansamblul ei, asupra
aparatului democratic şi asupra instituţiilor de stat. Tensiunea socială nu se măsoară doar în
regresul economic, dar şi în tendinţa descendentă a interesului faţă de valorile civice.
-

amploarea şi intensitatea ameninţării (resursele estimate a fi angajate în materializarea
pericolului): Socialul reprezintă realitatea cotidianului, asupra căreia toate domeniile au un
anumit grad de influenţă. De la modul în care funcţionează politicul, la infrastructura
oraşului, fluctuaţiile economice, sau amprenta pe care o manifestă mutaţiile de pe piaţa
muncii şi starea de fapt a fenomenului infracţional, toate aspectele contemporaneităţii pot
produce tensiuni şi instabilitate la nivel de societate.
Aşadar, privind aspectul infrastructurii rutiere corespunzătoare unei localităţi de 179.5
km2 cu o populaţie de peste 324.576 locuitori (potrivit estimărilor specialiştilor în ordine şi
siguranţă publică în Cluj-Napoca se află zilnic între 400.000 şi 600.000 de persoane), se
remarcă deficienţe în ceea ce priveşte numărul şi organizarea locurilor de parcare, cât şi
numărul restrâns al pistelor pentru biciclişti. Starea de facto actuală (amplasarea parcărilor
parţial pe carosabil, îndeosebi în zona centrală, duce la îngustarea căii de rulare; amplasarea
trecerilor de pietoni în imediata apropiere a sensurilor giratorii – Ex. Piaţa Mărăşti –
reprezintă un impediment în fluidizarea traficului;) denotă nemulţumiri la nivel socio-uman
şi conduce la o creştere a numărului de accidente rutiere.
Luând în considerare, trendul ascendent al numărului manifestaţiilor stradale, se impune
o apreciere a consecinţelor acestora, asupra securităţii sociale. Pe lângă ciocnirile violente
dintre suporterii celor două echipe de fotbal „U” Cluj şi „CFR” Cluj şi protestele generate de
proiecte controversate (nr. Roşia Montana, gazele de şist, 6% pentru Educaţie etc.)
accentuează tensiunea socială, generând nemulţumiri şi frustrări la nivel de societate,
comunităţi şi grupuri.
Din zona muncii, caracteristicile care impun o atenţie deosebită, sunt rata şomajului şi
distribuirea forţei de muncă pe domenii de activitate. Rata şomajului pentru întregul judeţ,
pentru luna septembrie 2013, este de 3,3%, pentru Cluj-Napoca, cunoscând o creştere de
0,3% comparativ cu perioada similară a anului anterior. Singurul domeniu cu rata şomajului
0, pentru Cluj-Napoca, şi un număr de peste 3000 de posturi deschise fiind reprezentat de
aria serviciilor IT. Totodată se remarcă şi faptul că apare un fenoment de scădere a numărului
persoanelor aflate în pregătire profesională.
Pe de altă parte, în ciuda tendinţei de diminuare a fenomenului infracţional, trebuie
remarcat faptul că în sens ascendent pentru primele 10 luni ale anului 2013, comparate cu
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aceeaşi perioadă a anului precedent, se află, atât infracţiunile de furt din societăţi comerciale,
cât şi infracţiunile de furt din genţi, buzunare.
În ceea ce priveşte reprezentarea instituţiilor administraţiei publice şi instituţiilor de
ordine şi siguraţă publică, la nivelul conştiinţei colective, se remarcă faptul că, la nivel de
societate, gradul de încredere al populaţiei în instituţiile statului este în scădere. Acest fapt se
datorează cazurilor de corupţie precum cazul vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Cluj;
arestarea şi punerea sub acuzare a fostului primar al Clujului, cât şi a cazurilor poliţiştilor
Sergiu Todea, sau Sever Legian, dar şi condamnarea poliţistului Mihai Curt.
Pe de altă parte, traficul şi consumul de droguri, la nivel local reprezintă o problemă
socială ce solicită un interes deosebit. Aşadar, trebuie remarcat faptul că în timp ce vârsta de
debut în consum este în scădere, vârsta medie este de 13-24 de ani, substanţele cele mai des
întâlnite fiind cunoscute (eronat) în concepţia comună ca etnobotanice, urmate de canabis,
ecstasy şi amfetamine. Totodată, consecinţele prezenţei drogurilor la nivel local, se remarcă
prin extinderea mediilor de consum, care nu se limitează doar la locuinţe proprii şi petreceri
private, ci pot fi întâlnite şi în cluburi, baruri sau parcuri. Un alt aspect, de o importanţă
aparte este prezenţa localităţii Cluj-Napoca pe raza tranzitului cocainei. De remarcat că
pericolul cel mai mare îl reprezintă folosirea de droguri sintetice de multe ori asociate cu
medicamentaţia.
-

factori de risc şi vulnerabilităţi care ar putea fi exploatate: manifestările stradale, deficienţele
infrastructurii rutiere, proasta integrare a populaţiei pe piaţa muncii, delincvenţa juvenilă,
furtul din buzunare/poşete, cerşetoria, vagabondajul, prostituţia, consumul de droguri,
neîncrederea în instituţiile statului.

2. SECURITATE POLITICĂ
Din perspectiva Grupului de Lucru “Clujul Sigur”, securitatea se referă la stabilitatea
organizaţională a ordinii sociale. Plecând de la acest aspect GL “Clujul Sigur” consideră că zona
de unde provin VRA specifice dimensiunii politice a securităţii la nivelul municipiului ClujNapoca este dată de prezenţa şi acţiunea politicienilor din structurile instituţiilor administraţiei
publice locale şi a organelor reprezentative alese.
Evaluare:
- privind natura ameninţării: ameninţare internă, ce aparţine de domeniul politic, dar care
influenţează şi domeniul economic şi social.
Privind forma ameninţării (atitudini, evenimente, acţiuni umane) :
1. Modul de realizare a guvernării/administrării locale;
2. buna/proasta guvernare (administrare).
Stadiul ameninţării: PRECAUT
Tipul acţiunilor preconizate: non-violente
Anticiparea consecinţelor:
- starea de fapt care ar putea rezulta: scandaluri publice între între membri ai administraţiei
locale, dar proveniţi din partide diferite; probleme privind implementarea şi finalizarea unor
proiecte de amploare, tendinţe de manifestare a clientelismului politic; slaba calitate a unor
funcţionari publici; tendinţe de corupţie.
- influenţele stării de fapt anticipate asupra securităţii naţionale/regionale: pierderea credibilităţii
pe plan extern şi intern, pierderea interesului investitorilor, crearea unei imagini negative
municipiului Cluj-Napoca.
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- măsuri eficiente de prevenire:
 evitarea alegerii/numirii în funcţii publice a unor persoane ce dau dovadă de
principii morale şi etice care să le guverneze conduita.
 O mai bună cooperare între Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Consiliul
Judeţean Cluj. O inţelegere bună între aceste instituţii denotă încredere şi
siguranţă.
 Proiectele nu trebuie să fie mari, ci coerente, continue, consecvente viziunii de
dezvoltare a localităţii şi fără sincope în inplementare;
 cooptarea societăţii civile la proiectele de dezvoltare a localităţii prin participarea
la discuţii, dezbateri, evaluari şi în promovarea proiectelor;
 tranparenţă şi comunicare mai multă în spaţiul public.
oportunităţi de realizare a intereselor de securitate :
 Dialogul deschis şi continuu între principalele instituţii naţionale, regionale şi
locale
 Asumarea responsabilităţii atunci când proiecte de mare amploare sunt iniţiate şi
depunerea eforturilor necesare pentru realizarea lor în cel mai eficient mod, atât
financiar, cât şi temporal.
 Realizarea unor caiete de sarcini realiste, pentru evitarea amânarii termenelor de
finalizare.
 Seriozitatea funcţionarilor publici şi aplicarea principiului priorităţii interesului
general, al cetătenilor, în detrimentul interesului personal, al funcţionarului/
partidului politic din care face parte.
 Adoptarea unui Plan Urbanistic General, care ar lega toate proiectele urbanistice
din oraş într-o coerenţă necesară.
Aprecierea gradului de pericol al ameninţării :
- realitatea ameninţării (capacitatea efectivă de periclitare a valorilor vizate) : problemele la
nivel politic pot genera o serie largă de disfuncţionalităţi şi pot afecta toate domeniile vitale
ale societatii, conducând la nemulţumirea cetăţenilor, degradarea oraşului şi a standardului de
viaţă, paralizia dinamicii oraşului, scăderea investiţiilor şi a producţiei, cererii de consum,
ocupării forţei de muncă, salariilor, profiturilor, vânzărilor. Criza politică este cauzată, în
principal, de ineficacitatea aparentă a politicilor sau eşecul controlului raţional al
administrării treburilor publice, precum şi de problemele privind legitimitatea atunci când
sprijinul public este retras.
- amploarea şi intensitatea ameninţării (resursele estimate a fi angajate în materializarea
pericolului): corupţia şi guvernarea neeficientă sunt fenomene cotidiene la nivel naţional.
- factori de risc şi vulnerabilităţi care ar putea fi exploatate : corupţia la nivelul funcţionarilor
publici, clientelismul politic, nivelul scăzut al veniturilor funcţionarilor publici care creează o
sensibilitate financiară, diferenţele intereselor politice care creează dispute şi divergenţe;
-

3. SECURITATE ECONOMICĂ
Din punctul de vedere al GL “Clujul Sigur” securitatea economică este dată de
posibilitatea ca piaţa globală să crească inegalităţile economice; riscul ca globalizarea
economică, ce duce la diminuarea funcţiilor economice ale statului, să genereze efecte perverse,
sub forma economiilor subterane, comerţului ilicit, traficului cu tehnologie, afectarea mediului
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inconjurător; riscul ca economia locală să intre în criză, datorită unui leadership politic slab şi
unui climat local nepropice dezvoltării economice.
Evaluare:
- privind natura ameninţării: ameninţare internă, ce aparţine de domeniul economic, dar
influenţează deopotrivă şi domeniul politic şi societal.
Privind forma ameninţării (atitudini, evenimente, acţiuni umane) :
1. nesusţinerea suficientă a iniţiativei individuale şi a firmelor mici, ca bază a
dezvoltării locale;
2. alocarea defectuasă a unor resurse
3. discrepanţe între necesităţile populaţiei şi politicile publice alese;
4. schimbarea politicilor privind susţinerea unor investiţii de amploare.
- Stadiul ameninţării: MODERAT
- Tipul acţiunilor preconizate: non-violente
Anticiparea consecinţelor:
- starea de fapt care ar putea rezulta: sărăcirea unui număr tot mai mare de cetăţeni clujeni, ca
urmare a crizei economice; pierderea locurilor de muncă datorată închiderii unor facilităţi
economice locale; pierderea unor facilităţi economice emblematice pentru Cluj;
- influenţele stării de fapt anticipate asupra securităţii naţionale/regionale: pierderea credibilităţii
pe plan extern şi intern, pierderea interesului investitorilor, crearea unei imagini negative
municipiului Cluj-Napoca, degradarea spaţiilor destinate acivităţilor economice datorită
neutilizării acestora, determinând pierderi financiare, creşterea numărului de şomeri şi scăderea
nivelului de trai care conduc indirect la evoluţia fenomenului criminalităţii.
- măsuri eficiente de prevenire:
 Încurajarea întreprinzătorilor mici şi mijlocii
 Realizarea la nivelul municipiului Cluj-Napoca a unor incubatoare de afaceri
 O mai bună cooperare între Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul
Judeţean Cluj, Guvernul României. O inţelegere bună între aceste instituţii denotă
încredere şi siguranţă.
 Proiectele publice trebuie să fie coerente, continue, consecvente viziunii şi fără
sincope. Pentru atingerea acestui nivel ar trebui mai mult investit în discuţii, idei,
dezbateri, evaluari şi în calitatea proiectelor;
 Susţinerea unor investiţii care să ducă la reabilitarea bazei indistriale a
municipiului.
- oportunităţi de realizare a intereselor de securitate :
 Dialogul deschis şi continuu între principalele instituţii naţionale, regionale şi
locale;
 Încurajarea întreprinzătorilor mici şi mijlocii, prin închirierea de spaţii deţinute de
Primăria Municipiului Cluj-Napoca contra unor sume rezonabile (Construirea
unor incubatoare de afaceri la nivelul municipiului Cluj-Napoca pentru start-upuri.
Aprecierea gradului de pericol al ameninţării :
- realitatea ameninţării (capacitatea efectiva de periclitare a valorilor vizate) : problemele la
nivel economic pot genera o serie largă de disfuncţionalităţi şi pot afecta cu precadere toate
Pagina 9 din 24

WG Safe City
domeniile vitale ale societatii, conducând la nemulţumirea cetăţenilor, degradarea oraşului şi
a standardului de viaţă, paralizia dinamicii oraşului, scăderea investiţiilor străine, producţiei,
cererii de consum, ocupării forţei de muncă, salariilor, profiturilor, vânzărilor. O astfel de
criză poate cuprinde diferite ramuri şi sectoare sau economia naţională în ansamblul său,
mediul de afaceri ajungând să se degradeze treptat deoarece apar unele dezechilibre.
-

amploarea şi intensitatea ameninţării (resursele estimate a fi angajate în materializarea
pericolului).Este evident impactul semnificativ pe care companiile străine şi investitorii îl au
la nivelul judeţului Cluj. Stimularea investitorilor şi obţinerea unor contracte avantajoase pe
de o parte, dar şi susţinerea întreprinzătorilor mici şi mijlocii, care nu ar da niciodată
concomitent faliment, pe de altă parte, sunt acţiuni imperioase la nivel local şi regional
pentru realizarea unei bune guvernări.

-

factori de risc şi vulnerabilităţi care ar putea fi exploatate: corupţia la nivelul funcţionarilor
publici, clientelismul politic, creşterea ratei criminalitătii datorită scăderii numărului
populaţiei ocupate, scăderea nivelului de mulţumire a cetăţenilor;

4. SECURITATE MILITARĂ
Din punctul de vedere al GL “Clujul Sigur” securitatea militară se referă la abilitatea
elitelor de a menţine pacea civilă, şi într-un mod mai controversat, de a menţine aparatul
administrativ în faţa provocărilor lansate de proprii cetăţeni. Forme specifice de astfel de
provocări sunt cele lansate de separatiştii militari, revoluţionari, terorişti sau organizaţii sau
mişcări criminale, tendinţe ale administraţiilor de a securiza chiar şi acele grupuri paşnice care le
contestă autoritatea pentru a determina utilizarea forţei împotriva lor.
Evaluare:
- privind natura ameninţării: ameninţare internă, ce aparţine de domeniul militar, însă
afectează deopotrivă şi domeniul economic, social şi politic.
-

Privind forma ameninţării (atitudini, evenimente, acţiuni umane):
 evoluţii neprevăzute în ce priveşte criminalitatea: noi moduri de operare cu
violenţă;
 continuarea păstrării unei percepţii deformate şi uneori confuze a populaţiei
asupra competenţelor specifice forţelor de ordine publică, precum şi prezentarea
uneori distorsionată a activităţii acestora, de către mass-media;
 lipsa de susţinere din partea populaţiei şi neîncrederea acesteia în eficacitatea
structurilor cu atribuţii în prevenirea şi combaterea fenomenul infracţional.
 imposibilitatea efectivelor forţelor de ordine de a menţine ordinea şi siguranţa
publică;
 riscuri care provin din zona actorilor non-statali şi anume terorismul,
secesionismul, grupări radicale, grupări paramilitare, gruparile de criminalitate
organizată, gruparile de criminalitate transfrontalieră.

- Stadiul ameninţării: PRECAUT
- Tipul acţiunilor preconizate: violente
Anticiparea consecinţelor:
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starea de fapt care ar putea rezulta: imposibilitatea efectivelor forţelor de ordine de a menţine
ordinea şi siguranţa publică, riscuri care provin din zona actorilor non-statali şi anume
terorismul, secesionismul, grupări radicale, grupări paramilitare, gruparile de criminalitate
organizată, gruparile de criminalitate transfrontalieră;
- influenţele stării de fapt anticipate asupra securităţii naţionale/regionale: pierderea credibilităţii
pe plan extern şi intern, pierderea interesului investitorilor, crearea unei imagini respingătoare
municipiului Cluj-Napoca, panica la nivelul societăţii; neasigurarea bunăstării şi securităţii
locuitorilor municipiului Cluj-Napoca;
- măsuri eficiente de prevenire:
 experienţa managerială a personalului de conducere şi deschidere pentru aplicarea unor
instrumente noi de management;
 implementarea unui management proactiv, având la bază concluziile desprinse din
analize strategice şi tactice;
 organizaţie tânără, cu putere de muncă, învăţare şi afirmare;
 resurse umane cu un nivel de calificare ridicat, existând o preocupare a fortelor de
ordine/militarilor pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională;
 posibilităţi multiple şi performante de iniţiere, pregătire şi perfecţionare profesională, pe
specificul fiecarei structuri;
 flexibilitatea serviciilor şi compartimentelor în funcţie de priorităţile stabilite sau de
situaţia operativă la un moment dat;
 menţinerea unei infrastructuri I.T. dezvoltate la toate cele la toate cele 7 secţii din cadrul
Poliţiei Cluj-Napoca
 accesul facil la bazele de date ale Poliţiei Române, la metodele moderne de cercetare şi
investigare a criminalităţii, precum şi capacitatea şi disponibilitatea poliţiştilor pentru
folosirea metodelor moderne de investigare (analiza informaţiilor, obţinerea de listinguri
telefonice, interceptări, identificarea sistemelor informatice sustrase, etc.).
 colaborare eficientă cu instituţiile de aplicare a legii, societate civilă şi autorităţi publice
locale, concretizate în obţinerea de sprijin financiar pentru anumite proiecte în domeniul
creşterii siguranţei cetăţenilor (montare sisteme de supraveghere video în spaţiul public,
asigurare finanţare pentru realizarea materialelor de susţinere a campaniilor preventive,
dotare poliţişti cu echipament de protecţie, asigurare autospeciale de poliţie şi mijloace
tehnice de videofilmare şi IT în comodat);
 atitudine pro-activă în relaţiile de parteneriat cu instituţiile de aplicare a legii şi societatea
civilă.
- oportunităţi de realizare a intereselor de securitate :
 Continuarea dezvoltării şi optimizării resurselor instituţionale, prin: promovarea activă a
viziunii, misiunii şi valorilor, a priorităţilor, direcţiilor de acţiune şi obiectivelor la care se
raportează conducerea inspectoratului; creşterea gradului de pregătire profesională a
poliţiştilor; aplicarea unor metode moderne de cunoaştere, evaluare şi control a
efectivelor.
 Crearea unui spaţiu de siguranţă pe raza municipului Cluj-Napoca, prin: eficientizarea
activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii stradale; creşterea gradului de
siguranţă a traficului rutier; cooperarea interinstituţională pentru prevenirea şi combaterea
infracţiunilor de natură economico-financiară, cu prioritate a evaziunii fiscale; abordarea
pro-activă a tendinţelor de dezvoltare a grupurilor infracţionale; iniţierea şi derularea de
-
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programe comune pentru prevenirea şi contracararea noilor forme de criminalitate
împotriva patrimoniului.
Consolidarea şi diversificarea parteneriatului cu comunitatea, prin: realizarea de proiecte
în parteneriat cu autorităţile locale, în special Consiliul Judeţean şi Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică; realizarea unor programe în domeniul prevenirii criminalităţii la care
să fie atrase instituţii de la nivel local, precum şi organizaţii neguvernamentale. Au fost
iniţiate şi vor continua campaniile de prevenire în domeniul delicvenţei juvenile,
protecţiei copilului şi violenţei intrafamiliale, prevenirii criminalităţii stradale, a violenţei
în şcoli şi a accidentelor de circulaţie; îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale în
activitatea de aplicare a legii, prin reanalizarea şi aplicarea protocoalelor de cooperare;
s-a iniţiat şi se doreşte dezvoltarea proiectului privind „Voluntariatul”, prin atragerea
tinerilor la activităţi de prevenire a criminalităţii în comunitatea clujeană, precum şi
realizarea unor întâlniri cu populaţia municipiului pentru dezbaterea unor aspecte de
interes local; eficientizarea activităţilor de relaţii publice prin intermediul comunicatorilor
stabiliţi la nivelul inspectoratului şi a structurilor teritoriale.
Suplimentarea sistemului de supraveghere video existent la nivelul municipiului ClujNapoca cu camere video în zonele aglomerate din oraş, unităţile de învăţământ
preuniversitar şi universitar, parcuri, etc. şi conectarea terminalului de supraveghere
video şi la dispeceratului jandarmeriei.
Găsirea unor soluţii legale pe plan local, pentru sprijinirea cu fonduri băneşti, a
instituţiilor care au atribuţii în domeniul asigurării climatului de ordine şi siguranţă
publică la nivelul municipiului Cluj-Napoca, inclusiv a Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Cluj, pentru achiziţionarea de mijloace auto şi tehnică necesară la apărarea
ordinii publice.
Crearea unor proiecte cu fonduri nerambursabile de achiziţionare de tehnică necesară
structurilor de apărare a ordinii şi liniştii publice pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca.
Promovarea în mass-media locală a unor emisiuni cu teme specifice pe linia apărării
climatului de ordine şi siguranţă publică în municipiul Cluj-Napoca.

Aprecierea gradului de pericol al ameninţării :
- realitatea ameninţării (capacitatea efectivă de periclitare a valorilor vizate) : problemele la
nivel militar, privind asigurarea securităţii, generează o serie largă de disfuncţionalităţi şi
afectează cu precadere toate domeniile vitale ale societatii, conducând la nemulţumirea
cetăţenilor, degradarea oraşului şi a standardului de viaţă, paralizia dinamicii oraşului,
scăderea investiţiilor şi a investitorilor străini, producţiei, cererii de consum, ocupării forţei
de muncă, salariilor, profiturilor, vânzărilor. Criza politico-militară este definită prin trei
factori: interesele-cheie sau cele vitale ale actorilor implicaţi (bunastarea si securitatea
cetatenilor sai), existenţa elementului de timp sau a sensului de urgenţă si progresele majore
sau ameninţările (sau ambele) la adresa intereselor tuturor părţilor.
-

amploarea şi intensitatea ameninţării (resursele estimate a fi angajate în materializarea
pericolului): În primele 10 luni ale anului 2013, la nivelul municipiului Cluj –Napoca au fost
sesizate 1.192 infracţiuni contra persoanei (-337 infracţiuni faţă de 10 luni 2012). Dintre
acestea 167 au fost infracţiuni de vătămare corporală ( -112 infracţiuni faţă de 10 luni 2012)
şi 627 infracţiuni de loviri sau alte violenţe ( -66 infracţiuni faţă de 10 luni 2012). Au fost
sesizate la nivelul municipiului 5.345 infracţiuni contra patrimoniului (-225 faţă de 10 luni
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2012). Dintre acestea 4. 168 au fost infracţiuni de furt ( -2 faţă de 10 luni 2012), mai precis
598 infracţiuni de furt din locuinţe (-20 faţă de 10 luni 2012), 813 infracţiuni de furt din
societăţi comerciale (+30 faţă de 10 luni 2012), 317 infracţiuni de furt din poşete, buzunare,
genţi (+46 faţă de 10 luni 2012), 479 infracţiuni de furt din auto (-105 faţă de 10 luni 2012) şi
6 infracţiuni de furt de auto (-11 faţă de 10 luni 2012). Tot în cadrul infracţiunilor contra
patrimoniului subliniem faptul că, la nivelul municipiului Cluj-Napoca au fost sesizate în 10
luni 2013, 62 infracţiuni de tâlhărie (art. 211 Cod Penal) cu 21 mai puţine decât în 10 luni
2012 2, precum şi 399 infracţiuni de distrugere (art.217-219 Cod Penal) cu 131 mai puţine
decât în 10 luni 2012. În ceea ce priveşte nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor (art.
279 Cod Penal) au fost sesizate 5 infracţiuni, cu două mai mult decât în 10 luni 2012. Privitor
la infracţiunile care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială au fost sesizate în
10 luni 2013 la nivelul municipiului Cluj-Napoca 215 astfel de infracţiuni, cu 14 mai puţine
decât perioada similară a anului precedent.
La nivelul municipiului Cluj-Napoca aceste atribuţii sunt îndeplinite prin Poliţia
Municipiului Cluj-Napoca, care are în subordine şapte secţii de poliţie, cu un efectiv de 448
poliţişti.
Din statisticile şi informaţiile deţinute de către Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj,
s-a constatat la nivelul municipiului Cluj-Napoca un trend ascendent al faptelor de natură
infracţională, în special al infracţiunilor de furt.
- factori de risc şi vulnerabilităţi care ar putea fi exploatate: nivelul de trai relativ scăzut,
coruptibilitatea; dimensiunea efectivelor forţelor de ordine, instrumentele din dotarea forţelor de
ordine care pot constitui un dezavantaj în faţa unor raufacatori mult mai bine înarmaţi; noi moduri de
operare şi dificultatea cu care se confruntă forţele de ordine în a ţine mereu pasul cu acestea; pericolele
asimetrice; Lipsa sau insuficienţa fondurilor băneşti alocate pentru dotarea efectivelor din

teren. Mijloacele auto existente sunt insuficiente şi au o vechime mare, sunt într-o stare
avansată de uzură, de multe ori fiind ineficiente; Lipsa sau insuficienţa combustibilului
necesar pentru activităţi de patrulare auto cu mijloacele auto care mai funcţionează încă;
Subdimensionarea numărului de efective al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj,
comparativ cu situaţia operativă existentă la nivelul municipiului Cluj-Napoca precum şi cu
numărul mare al manifestărilor organizate, ceea ce implică folosirea aceloraşi efective la
misiunile de asigurare a ordinii publice.
5. SECURITATE DE MEDIU/ECOLOGICĂ
Din punctul de vedere al GL “Clujul Sigur” prin securitate de mediu/ecologică se înţelege
dereglarea ecosistemului forme de eroziunea solului, poluarea de orice fel; forme de poluare
datorate producţiei şi distribuţiei de energie (petrol, nuclear, produse chimice); creşterea
populaţiei peste capacitatea de suport a sistemului natural, epidemii, boli, declinul
alfabetismului, migraţie de masă; criză alimentară, supraconsum şi bolile asociate; distrugeri de
terenuri agricole şi surse de apă; protecţia unor economii poluante; distrugerea mediului
înconjurător.
Evaluare:
- privind natura ameninţării: ameninţare internă, ce vizează gradul de poluare şi implicaţiile
acesteia.
Privind forma ameninţării (atitudini, evenimente, acţiuni umane) :
 ameninţare internă privind tendinţa ascendentă a nivelului concentraţiei de noxe
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 gradul semnificativ de poluare fonică.
 Acţiuni de distrugere a spaţiilor verzi şi a pădurilor din imediata vecinătate a
localităţii;
- Stadiul ameninţării: PRECAUT
- Tipul acţiunilor preconizate: non-violente
Anticiparea consecinţelor:
- starea de fapt care ar putea rezulta: creşterea nivelului concentraţiei de noxe, pe suprafeţe
extinse care depăşeşte cu o valoare importantă, depăşind maximele stabilite în standarele
de mediu. Creşterea nivelului de poluare a apelor şi poluare fonică. Eșecul utilităților
publice.
- influenţele stării de fapt anticipate asupra securităţii naţionale/regionale: scăderea
prstigiului oraşului şi a numărului de turişti
- măsuri eficiente de prevenire:
 Realizarea de controale pentru a identifica autovehiculele care depăşesc limita
admisă a noxelor eliberate.
 Realizarea de cercetări pentru a măsura nivelul poluării fonice, cauzat de aparatele
de zbor ce au traseul pe deasupra localităţii Cluj-Napoca.
 Realizarea şi sprijinirea campaniilor privind conştientizarea socială a efectelor
poluării.
 Realizarea de centre de colectare şi reciclare a deşeurilor de diferite categorii
 Demararea de proiecte de conservare a zonelor verzi şi de oprire a schimbării
destinaţiei acestora;
 Adoptarea de hotărâri de interzicere a distrugerii zonelor verzi din imediata
vecinătate a localităţii.
oportunităţi de realizare a intereselor de securitate :
 Dialogul deschis şi continuu între administraţia locală şi entitatea juridică
responsabilă de colectarea deşeurilor
 Motivarea societăţii în a acţiona responsabil şi în limite legii, cu spirit civic în
vederea protejării mediului.
 Comunicare permanentă între instituţiile administraţiei locale şi reprezentanţii
Aeroportului Internaţional „Avram Iancu”.
Aprecierea gradului de pericol al ameninţării :
- realitatea ameninţării (capacitatea efectiva de periclitare a valorilor vizate) : Consecinţele
poluării, se manifestă nu doar în prezent, prin efecte imediate, asupra calităţii vieţii şi a
sănătăţii populaţiei, cât şi pe termen lung, prin aportul adus la încălzirea globală şi la
degradarea stratului de ozon. Mai mult decât atât se pierd din vedere aspecte ale dezvoltării
durabile, cauzând impedimente în dezvoltarea strategiilor privind sănătatea populaţiei şi
sustenabilitatea sistemului
- amploarea şi intensitatea ameninţării (resursele estimate a fi angajate în materializarea
pericolului): În ceea ce priveşte poluarea aerului se remarcă faptul că nivelul concentraţiei
diverselor noxe în mediu depăşeşte concentraţia maximă admisă reglementată prin
standardele de mediu, zonele cu cel mai mare grad de poluare fiind principalele căi de
comunicaţie şi zonele industriale. Mai mult decât atât se remarcă faptul că în râurile Someşul
Mic şi Nadăş pot fi permanent văzute resturi şi amabalaje. Considerând, poluarea fonică,
-
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-

aceasta este produsă de circulaţia auto şi de trecerea aparatelor de zbor deasupra Clujului. Se
necesită menţionat că odată cu construirea noii piste de aterizare, şi creşterea numărului de
curse fenomenul poluării se amplifică.
factori de risc şi vulnerabilităţi care ar putea fi exploatate: iresponsabilitatea populaţiei faţă
de mediu, creşterea numărului de autovehicule, dar şi a numărului de curse de zbor,
dezvoltarea palierului industrial.

CONLUZII:
Prezentarea acestor VRA nu are rolul decât acela de a conştientiza decidenţii locali
asupra prezenţei lor pe cuprinsul municipiului Cluj-Napoca.
Precizăm că identificarea acestor VRA nu trebuie interpretată ca fiind un lucru negativ.
Cunoaşterea lor poate poate conduce însă la evitarea maximizării efectelor acestora.
Clujul şi-a asumat proiecte de anvergură (Cluj - capitală a tineretului european, Cluj capitală culturală europeană), organizează manifestări şi competiţii sportive de anvergură
naţională şi internaţională, deci trebuie să-şi pună şi problema apariţiei şi proliferării unor VRA
care erau de cele mai multe ori doar apanajul marilor metropole. Dezvoltarea infrastructrurii de
transport şi comunicaţii precum şi prezenţa unei comunităţi cosmopolite potenţează acest lucru.
Prin urmare, se impune adoptarea unor măsuri de prevenire, dar şi de limitare a acestora.
Plasare cadrului de rezolvare a acestor probleme la nivel naţional nu va face decât să
amâne adoptarea unor măsuri adecvate de contracarare a VRA. Automulţumirea locală conform
căreia Clujul este un oraş prosper şi sigur poate să fie startul declinului acestei stări.
Clujul este în momentul de faţă „mai prosper” şi „mai sigur” decât alte oraşe de talia sa şi
aflate în relativa vecinătate. Ori dacă oraşul îşi propune planuri ambiţioase, el trebuie să-şi
planifice atent noua dezvoltare plecând tocmai de la identificarea şi rezolvarea problemelor de
securitate pe care le are.
2. Analize de tip PEST şi SWOT
a. Analiza PEST
Analiza de faţă este realizată prin prisma securităţii şi siguranţei la nivelul municipiului
Cluj-Napoca. Aceasta îşi propune să identifice riscurile, ameniţările şi vulnerabilităţile din
sectoarele politic, economic, social şi tehnologic cu relevanţă pentru municipiul Cluj-Napoca.
Analiza este una obiectivă şi îşi doreşte să aducă în atenţie anumite probleme din
sectoarele menţionate mai sus cu scopul de a fi conştientizate şi, în măsura posibilităţilor,
rezolvate pentru a creşte încrederea cetăţenilor şi pentru a duce la o dezvoltare armonioasă a
municipiului.

Politic
-

Diferendele dintre Primăria Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Cluj, Guvernul
României diferende ce duc la tensiuni între părţi şi la întârzierea implementării unor
proiecte cu importanţă deosebită pentru Cluj-Napoca.

-

Tensiunile dintre membrii administraţiei locale care fac parte din partide politice
diferite (consilieri locali, etc).
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-

Fenomene asociate corupţiei la nivelul administraţiei locale. Cazurile de arestări la
nivelul administraţiei locale au confirmat existenţa acestui fenomen. Corupţia duce la
neîncrederea cetăţenilor în autorităţi, reticenţa posibililor investitori şi pătează imaginea
oraşului la nivel naţional şi internaţional

-

Manifestări ale clientelismului politic. Algerile locale şi generale aduc după sine
schimbări majore în structurile de personal ale instituţiilor administraţiei publice locale
cât şi ale deconcentratelor, primordialitate având numirile de natură politică în
detrimental profesionalismului.

-

Modificările prea dese ale legislaţiei.

Economic
-

Impactul crizei economice asupra cetăţenilor clujeni.

-

Închiderea sau relocarea unor facilităţi economice

-

Sustinere redusa a iniţiativelor private şi a firmelor mici şi mijlocii

-

Migraţia forţei de muncă înalt calificate din cauza lipsei unor salarii motivante.

-

Lipsa unor incubatoare de afaceri îngreunează iniţiativele private de mici dimensiuni.

Social/Societal
-

Existenţa unor cazuri de discriminare, care pot duce la apariţia unor conflicte între
membrii diferitelor etnii cât şi la plata unor despăgubiri de către administraţia locală.

-

Posibilitatea creării reţelelor de criminalitate transfrontalieră prin intermediul
studenţilor străini dar şi a persoanelor care nu-şi declară prezenţa pe teritoriul oraşului.

-

Delicvenţa juvenilă este în creştere, numărul de cazuri infracţionale crescând, fapt care
prezintă un mare pericol nu doar la adresa societăţii, cât a statutului municipiului ClujNapoca.

-

Cerşetoria crează disconfort în rândul cetăţenilor, dar şi al turiştilor şi crează o imagine
negativă.

-

Prostituţia se întâlneşte în anumite locuri publice, dar şi în anunţuri camuflate în mica
publicitate. Acest fapt duce la crearea unei imagini negative asupra oraşului.

-

Vagabondajul este un pericol la adresa siguranţei locale, deoarece comportamentul
acestora este unul deviant, ducând de cele mai multe ori la comiterea de infracţiuni şi
prezintă o constantă încălcare a normelor legale şi morale ale societăţii.

-

Furtul din buzunare produce un sentiment de teamă şi neîncredere în rândul populaţiei.
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-

Consumul de droguri poate duce la comportament deviant şi la forme de violenţă.

-

Manifestări stradale generate de evoluţii socio-economice: proteste violente, ciocniri
între galeriile de fotbal. Acest lucru creează o stare de insecuritate socială, nu doar
cetăţenilor-locuitori ai Clujului, cât şi potenţialilor vizitatori.

-

Insuficienta prezenţă a poliţiei în special pe timp de noapte în zonele dinspre periferie.
Duce la creşterea stării de nesiguranţă a cetăţenilor.

-

Problema câinilor comunitari

Tehnologic
-

-

Lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate unei localităţi de mărimea Cluj-Napoca,
Lipsa iluminării corespunzătoare a anumitor zone duce la un sentiment de nesiguranţă
al cetăţenilor pe timp de noapte şi favorizează săvârşirea unor infraţiuni cum ar fi:
tâlhării, spargeri de maşini, furturi din locuinţe.
Faţadele deteriorate ale imobilelor reprezintă un pericol nu doar pentru localnici, ci şi
pentru turişti.
Poluarea sub toate formele sale.
b. Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

1. Economie

1. Economie

- Cluj-Napoca se situează pe locul al 3-lea în
topul celor mai bune oraşe pentru afaceri la nivelul
României şi pe primul loc în regiunea Nord-Vest;
- Sectorului IT&C în creştere şi expansiune
prin firme private;
- Un climat favorabil investiţiilor, susţinut de
administraţia locală şi de poziţia geografică a
municipiului Cluj-Napoca, aşezat de-a lungul unor
coridoare importante de transport ;

-

Numărul redus al IMM-urilor şi lipsa de
productivitate a acestora;
Lipsa unui produs local, care să poată fi
folosit pentru promovare internaţională;
Slaba
capacitate
managerială
şi
anteprenorială în promovarea mediului
privat.

- Banca Transilvania îşi are sediul central în
municipiul Cluj-Napoca.

2. Social

2. Social
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-

Populaţia Clujului are o bună educaţie şi un
nivel de civilizaţie ridicat;
Percepţia locuitorilor asupra nivelului lor
de securitate economică şi socială este una
bună;

-

3. Sistemul de sănătate
- la nivelul regiunii Transilvania, Cluj-Napoca
este cel mai important centru medical;
- calitatea serviciilor oferite la
municipiului Cluj-Napoca depăşeşte
calităţii sistemului de sănătate naţional;

Existenţa cazurilor de discriminare, din
cauza diversităţii etnice pe care o
înglobează municipiul Cluj-Napoca;
Creşterea numărului de infracţiuni în rândul
minorilor;
Imposibilitatea stopării fenomenului de
cerşetorie, în ciuda existenţei unor
campanii;
Lipsa unei infrastrucuri rutiere moderne,
necesare unui oraş precum Cluj-Napoca.

3. Sistemul de sănătate
- Nivelul scăzut al salariilor, ce determină cât
mai mulţi specialişti să migreze în străinătate
pentru locuri de muncă bine plătite;
- Lipsa acută de personal ce îngreunează
oferirea de servicii medicale optime;
- Dotarea deficitara a centrelor medicale de
stat;

nivelul
nivelul

- ascensiunea sistemului privat de sănătate:
apariţia de policlinici, clinici şi spitale private (4
spitale private, 7 policlinici, 3 centre medicale,
325 cabinete medicale de specialitate);
- al doilea oraş la nivel national, după Bucureşti,
după numărul de centre medicale;
- existenţa unor strânse colaborări cu insituţii de
profil din străinătate, precum şi realizarea în
parteneriat a diferite premiere medicale;
- rata mare de absolvire a studentilor la medicina
care îşi iau cu succes rezidenţiatul (promoţia
2013-98,5%), denota seriozitatea lor pe de o parte,
dar si buna pregatire de care au parte;
- Institutul Oncologic din Cluj este în acest
moment singura unitate din ţară acreditată de către
Uniunea Europeană a Ştiinţelor Medicale (UEMS)
pe procedurile de diagnostic şi tratament.
4. Mediu
-

4. Mediu

Creşterea numărului de mijloace
transport în comun cu poluare redusă;

de
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-

Insuficienţa spaţiilor verzi în raport cu
numărul populaţiei şi pretenţiile unui oraş
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-

Inexistenţa unor probleme majore în
menţinerea
curăţenii
la
nivelul
municipiului.

-

-

5. Cultură şi educaţie
- Cluj-Napoca este unul din cele mai
importante centre universitare ţi culturale
din ţară cât şi din Europa de Sud-Est;

de mărimea Cluj-Napoca;
Utilizarea în mod intensiv a mijloacelor
proprii de deplasare în detrimentrul
mijloacelor de transport în comun, fapt ce
duce la ambuteiaje în trafic şi poluare;
Poluarea sonoră (auto şi aerian);
Poluarea Someşului Mic, prin aruncarea
diferitor obiecte nereciclabile şi dăunătoare
mediului.

5. Cultură şi educaţie
- Nivelul redus de sprijin economic alocat
actului cultural din resurse locale;
-

Probleme in ceea ce priveste conservarea
sau reabilitarea unor monumente, clădiri cu
valoare artistică deosebită;

-

Lipsa de iniţiative în susţinerea tinerilor
creatori;

Creşterea constantă a numărului de
studenţi, precum şi numărul mare de
studenţi străini ce sunt atraşi de calitatea
învăţământului universitar clujean;

-

Interesul redus al unei părţi a societăţii
pentru evenimentele culturale;

-

Prezenţa unor importante vestigii şi edificii
cultural, cu caracter unic;

-

-

Existenţa unor festivaluri
precum TIFF, TIMAF.

Investiţii
insufiente
pe
partea
modernizărilor şi dotărilor instituţiilor de
învăţământ.

-

-

Existenţa unui număr semnificativ de
centre culturale, Centrul Cultural Britanic,
Centru Cultural American, Centrul Cultural
de Studii Africane, etc , precum şi a unui
număr de biblioteci stăine;

cu tradiţie,
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Oportunităţi

Ameninţări

1. Economie
- Promovarea unui parteneriat cu
investitorii străini, prin oferirea de
condiţii avantajoase de dezvoltare;

-

-

Dezvoltarea unor produse locale, ce pot
fi promovate prin multitudinea de firme
specializate în domeniul publicităţii;

-

-

Accesarea de fonduri europene prin
diferitele programe.

-

2. Social
- Promovarea
diversităţii
culturale,
lingvistice;
- Eliminarea din mentalul cetăţenilor a
diferenţelor etnice şi promovarea
coabitării
paşnice
prin
diferite
programe, manifestări;
- Accesarea de fonduri externe în vederea
îmbunătăţirii infrastructurii rutiere.
3. Sistemul de sănătate
- Colaborarea cu unităţile medicale şi cu
structurile implicate în asistenţa
medicală la nivel naţional
şi
internaţional, în vederea creşterii
siguranţei actului medical;
- Oferirea posibilităţii de a creşte nivelul
de dezvoltare profesională al cadrelor
medicale, la nivel teoretic şi practic,
prin specializarea în străinătate;
- Alocarea de fonduri suficiente pentru
dezvoltarea cercetării în domeniul
medical;
- Dotarea
unităţilor
medicale
cu
echipament
modern,
conform
standardelor europene;
- Dezvoltarea centrelor de sănătate
privată.

-

-

-
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1. Economie
Migraţia forţei de muncă înalt calificate
din
cauza
lipsei
unor
salarii
motivaţionale;
Lipsa unei legislaţii care să sprijine
începerea unor afaceri;
2. Social
Riscul de conflict intertnic
Discriminarea populaţiei rrome;
Accentuarea fenomenului infracţional
prin existenţa unor factori favorizanţi.

3. Sistemul de sănătate
Pierderea unui număr semnificativ de
personal medical din cauza salariilor
mici şi migrarea acestora în exterior sau
spre mediul privat;
Incapacitatea de a face faţă numărului
mare de pacienţi, din cauză scăderii
drastice a personalului din unităţile
medicale .

4. Mediu
Creşterea gradului de poluare a aerului
prin utilizarea unui număr din ce în ce
mai mare de autoturisme proprii la un

WG Safe City
stadiu foarte ridicat;
4. Mediu
- Susţinerea unui investiţii care folosesc
tehnologii nepoluante;
-

Realizarea unui cadru legislativ şi
utilizarea acestuia în vederea pedepsirii
poluatoriilor;

-

Promovarea mijloacelor alternative de
deplasare( ex. Mijloacele de transport în
comun, bicicleta, etc);

-

Iniţierea la nivelul sistemului de
învăţământ a unui specializări precum
mediul, ecologia.

-

5. Cultură şi educaţie
- Realizarea
unor
parteneriate
internaţionale, prin care se poate
promova cultura locală şi atragerea de
evenimente artistice;
-

Promovarea tradiţiilor şi a culturii locale
prin diferite evenimente sau festivaluri
locale;

-

Aplicarea pentru obţinerea de fonduri
europene
pentru
sprijinirea
şi
dezvoltarea culturii;

-

Promovarea noul tip de arta, streetart,
prin realizarea unor concursuri sau
crearea de spaţii special în care se pot
realiza asemenea lucrări.
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5. Cultură şi educaţie
Deteriorarea unor clădiri şi monumente
culturale;
Nealocarea de fonduri bugetare
suficiente pentru desfăşurarea unor
evenimente, activităţi, precum şi pentru
întreţinerea instituţiilor cultural.
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3. Probleme strategice cheie (PSC) - marile probleme care afectează calitatea
politicilor publice în domeniu pe termen lung şi de o manieră determinantă
a. Lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate unei localităţi de mărimea Cluj-Napoca;
b. evoluţii neprevăzute în ceea ce priveşte criminalitatea: noi moduri de operare în mediul
de afaceri, număr mare de infracţiuni în sectorul patrimonial, creşterea criminalităţii în
mediul familial ş.a. Infracţionalitatea: prostituţia, cerşetorie, tâlhării, furturi, etc.
c. creşterea numărului de persoane disponibilizate ca urmare a menţinerii crizei economice
la nivelul României;
d. riscuri generate de fenomene meteo extreme şi dezastre;
e. Capacitate administrativă limitată, pericolul corupției, slaba performanta a unor funcţionari
publici

4. Definirea de strategii sectoriale ca răspuns la PSC
a. Colaborare eficientă cu instituţiile de aplicare a legii, societate civilă şi autorităţi publice
locale, concretizate în obţinerea de sprijin financiar pentru anumite proiecte în domeniul creşterii
siguranţei cetăţenilor (montare sisteme de supraveghere video în spaţiul public, asigurare
finanţare pentru realizarea materialelor de susţinere a campaniilor preventive, dotare poliţişti cu
echipament de protecţie, asigurare autospeciale de poliţie şi mijloace tehnice de videofilmare şi
IT în comodat);
b. Atitudine pro-activă în relaţiile de parteneriat cu instituţiile de aplicare a legii şi
societatea civilă.
5. Propuneri de programe operaţionale - în ordinea priorităţii lor
a. Înfiinţarea unui sistem de identificare şi evaluare a problemelor de securitate, siguranţă
şi ordine publică gestionat de o structură locală după modelul Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică de la Consiliul Judeţean
b. Înfiinţarea unui centru operativ comun pentru gestionarea problemelor de securitate,
siguranţă şi ordine publică din care să facă parte: primăria, IJP, Poliţia locală, ISU, Jandarmi,
SRI, MapN.
c. Eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii stradale prin realizarea
unor programe în domeniul prevenirii criminalităţii la care să fie atrase instituţii de la nivel local,
precum şi organizaţii neguvernamentale. Campanii de prevenire în domeniul delincvenţei
juvenile, protecţiei copilului şi violenţei intrafamiliale, prevenirii criminalităţii stradale, a
violenţei în şcoli şi a accidentelor de circulaţie;
d. Creşterea gradului de siguranţă a traficului rutier prin inplementarea unei strategii care să
aibă în prim plan calitatea vieţii cetăţeanului pe termen lung prin descurajarea circulaţiei rutiere
în centrul oraşului reducându-se astfel aglomeraţia şi poluarea;
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e. Demararea unui program de creştere a nivelului de pregătire profesională a efectivelor
de ordine publică prin colaborarea cu IPJ Cluj, Şcoala de Agenţi de Poliţie Cluj-Napoca,
Jandarmeria Cluj şi Universitatea Babeş-Bolyai, programul Studii de Securitate;
f. Verificarea tuturor furnizorilor de securitate, firme de protecţie şi pază, furnizori de
formare profesională în domeniul serviciilor de securitate civilă
g. Eficientizarea sistemului de supraveghere video deţinut de Poliţia Locală Cluj-Napoca
h.

Iniţierea unei campanii de promovare a municipiului Cluj-Napoca, „Clujul Sigur”.

Coordonatori - prof.univ.dr. Adrian-Liviu Ivan/UBB,
- chestor de poliţie Tudor Grindean/IPJ Cluj
Team manager: drd. Raul-Ciprian Dăncuţă/UBB
Consultanţi:
- General de brigadă dr. ing. Aurel LITAN / Jandarmeria Cluj
- Inspector principal de politie Sebastian MARCU/ Centrul Regional de Prevenire, Evaluare si
Consiliere Antidrog
Echipa de lucru: Bianca Simion, Flavius Rusu, Carmen Crişan, Daniel Butunoi, Laura-Carmen
Lazar, Dăniana-Ioana Sabou, Lorena Gavril (studenţi studii de securitate, UBB)
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Anexa 1
NIVELURI DE ALERTĂ
În cadrul analizei privind situaţia privind securitatea la nivelul municipiului Cluj-Napoca, stările
de ameninţare sunt identificate prin cinci niveluri de alertă, evidenţiate distinct pe bază de culori:
SCĂZUT informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică faptul că un incident este foarte
puţin probabil
PRECAUT informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică un risc scăzut de producere a
incidentului pus in discutie
MODERAT informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică faptul că există risc general,
fiind posibila realizarea unui astfel de incident
RIDICAT informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică un risc crescut, fiind probabila
realizarea unui incident
CRITIC informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică un risc iminent de producere a
unui incident
În stabilirea nivelului curent de alertă, se utilizează două categorii de indicatori:


informaţii disponibile, conţinând avertizări cu privire la evoluţii ce s-ar putea constitui în:
vulnerabilităţi/ factori de risc/ ameninţări/stări de pericol/iminenţa unui incident pe teritoriul
municipiului Cluj-Napoca



evenimente recente - manifestări explicite de orice natură ale unei grupari de a realiza un
submina securitatea pe plan local/regional
.
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