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viziune

Orașul Cluj-Napoca își definește dezvoltarea în termenii
calității vieții locuitorilor săi. Cluj-Napoca va fi un spațiu al
realizării individuale și colective, cu cetățeni activi, un mediu
economic creativ, complex, dinamic și competitiv, capabil să
utilizeze resursele într-un mod integrat și să ofere o dezvoltare
sustenabilă a comunității.
Clujul va fi un model de bună guvernare, cu o administrație
transparentă, progresistă, performantă, în care cetățeanul va
fi partenerul administrației.
Clujul va fi un pol de excelență academică, unde mediul
universitar angajat în viața comunității va fi sursă a
creativității, inovației și cercetării.
Clujul va fi un reper european prin viața sa culturală dinamică,
vibrantă, care sprijină experimentarea și inițiativa. Cultura va
reprezenta un factor transversal în organizarea comunității,
devenind motorul transformării sociale și regenerării urbane.
Cluj-Napoca va fi un oraș care promovează principiile
incluziunii și coeziunii socio-teritoriale, asigurând participarea
grupurilor vulnerabile la deciziile privind prioritățile de
dezvoltare.
Clujul se va defini ca un oraș european, centrul istoric al
Transilvaniei, o comunitate cu caracter unic, intercultural.
Cluj-Napoca va fi o rețea de comunități interconectate, un
laborator al creativității sociale, un oraș cu spirit tânăr, în
egală măsură prietenos și responsabil.
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ANAlIză COmPARATIVă

Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu și Timișoara
Recent, municipiul Cluj-Napoca a fost declarat unul dintre campionii economici ai României (Forbes România, 2014). Distincția vine ca o continuare puțin surprinzătoare a altor recunoașteri din
domeniul cultural, social sau antreprenorial. Pe de altă parte, premiul Forbes arată că orice strategie de dezvoltare locală nu poate ignora contextul și alternativele locale existente în România.
Analiza de față dorește să îmbunătățească înțelegerea principalilor competitori naționali ai municipiului din perspectivă demografică, socială și economică. Analiza se bazează pe calculele proprii ale autorilor și pe analiza recentă a Băncii mondiale, Competitive cities: reshaping the
economic geography of Romania (2013).

1. Demografie
Trendurile demografice pot fi un indicator pentru sustenabilitatea comunităților de a atrage investitori, „materie cenușie”, și în general pentru dinamismul economic și social. O pondere a
populației tinere mai ridicată poate sugera un apetit pentru consum mai ridicat, mai ales pentru
o anumită categorie de produse și servicii. În aceeași idee, prezența unui procent mai ridicat de
absolvenți de studii superioare poate sugera un loc potrivit pentru investiții în domenii care presupun activități și sarcini mai complexe, specifice societății cunoașterii.
Tabelul 1: Evoluția populației în perioada 2002 – 2011 la nivel de municipiu

2002

2011

Evoluție

Cluj-Napoca

317.953

324.576

2.08%

Timișoara

317.66

319.279

0.51%

Iași

320.888

290.422

-9.49%

Constanța

310.471

283.872

-8.57%

Brașov

284.596

253.2

-11.03%

Sibiu

154.892

147.245

-4.94%

Sursa: INS. Rezultate finale recensământ 2002 și 2011. Calcule proprii.
Patru din cele șase municipii au suferit reduceri de populație în intervalul analizat, cea mai semnificativă scădere remarcându—se în Brașov. Trebuie avut însă în vedere faptul că în toate
aceste cazuri avem de-a face de fapt cu un proces de suburbanizare, cu o creștere puternică a
populației din comunele limitrofe marilor municipii. Creșterea populației celor celor două municipii (Cluj-Napoca și Timișoara)se suprapune de fapt cu o performanță și dinamică superioară a
economiei locale, aspect ce poate fi interpretat drept un indicator al atractivității și dinamismului
celor două comunități.
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Educație
Tabelul 2: Ultima școală absolvită, la nivel de municipiu.

Studii
superioare

Studii
postliceale

Studii
secundare

Studii primare

Fără școală

Cluj-Napoca

31.72%

3.90%

58.61%

4.75%

1.01%

Constanța

27.07%

4.36%

58.87%

8.23%

1.46%

Brașov

26.47%

4.94%

62.56%

5.10%

0.92%

Iași

30.66%

4.90%

56.93%

6.36%

1.16%

Sibiu

27.96%

5.72%

60.00%

5.30%

1.03%

Timișoara

29.99%

3.12%

61.15%

4.68%

1.07%

Național

14.38%

3.19%

65.25%

14.18%

3.00%

Sursa: INS. Rezultate finale recensământ 2011, calcule proprii
Educațional, cele șase municipii stau considerabil mai bine în termeni de calitate a capitalului
uman decât media națională, cu aproximativ 1/3 dintre locuitori absolvenți de studii superioare,
față de aproximativ 15% la nivel național. Dintre acestea, Cluj-Napoca pare a avea un ușor
avantaj competitiv, cu aproape 32% din populație absolventă de studii superioare, poziționânduse cu 5% peste Brașov, dar doar 1% peste Iași.
Vârsta
Tabelul 3: Distribuția populației pe categorii de vârstă, la nivel de municipiu.
Sursa: INS. Rezultate finale recensământ 2011. Calcule proprii,
În termeni de vârstă, municipiile par relativ echilibrate, cu un ușor avantaj al Iașului la nivelul categoriei sub 19 ani și a Timișoarei, urmată de Cluj-Napoca pentru categoria 20 – 39. În cifre absolute, ierarhia rămâne relativ similară, cu unele excepții: Cluj-Napoca are ușor mai mulți tineri
până în 19 ani decât Iașiul, în timp ce Timișoara are cel mai mare număr de persoane cu o vârstă
între 40 și 59 de ani.
Datele recensământului indică un echilibru relativ între cele șase municipii din perspectiva indicatorilor demografici de bază. Totuși, prin prisma creșterii populației, a ponderii populației tinere și
relativ tinere, precum și a procentului de persoane cu studii superioare, municipiile Cluj-Napoca
și Timișoara au un avantaj competitiv în raportul cu celelalte, și implicit premisele unei dezvoltări
mai sustenabile pentru viitor.
Evoluția contra-intuitivă a populației între 2002 și 2011 sugerează și o atractivitate ridicată a
acestor zone, mai ales pentru populația tânără.

2. Dezvoltare umană și calitatea vieții
O analiză recentă a Băncii mondiale (Heroiu et al 2013) privind indicele de dezvoltare umană
arată că municipiul Cluj-Napoca are cel mai ridicat grad de dezvoltare din rândul celor șase mu-
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nicipii și, mai extins, din rândul tuturor polilor de dezvoltare din România.

Analiza se bazează pe indexul dezvoltării umane, conceput de sociologul Dumitru Sandu, similar
cu Indicele de dezvoltare Umană a United Nations Development Program și care încorporează
câteva dimensiuni:
- Capital uman (stocul educațional de la nivel local)
- Capital de sănătate (speranța de viață la naștere)
- Capital vital (vârsta medie a populației de 18 ani sau peste)
- Capital material (care include suprafața locuibilă, consumul de gaze și numărul de automobile)
În primul rând, față de 2002, ierarhia dezvoltării umane s-a modificat considerabil, remarcânduse un avans deosebit al comunelor din jurul capitalei și a marilor orașe. De asemenea, dintre cele
mai mari orașe din România, inclusiv București, Cluj-Napoca obține cel mai mare punctaj. Complementar, comuna Florești, limitrofă municipiului Cluj-Napoca, se plasează superior celorlalte
mari orașe, cu excepția Clujului, consolidând avantajul competitiv în termeni de dezvoltare locală
a zonei Cluj-Napoca.
Figura 1: Indexul dezvoltării umane. Cele mai dezvoltate localități 2002 – 2011

Sursa: Heroiu et al, Romania - Competitive cities: reshaping the economic geography of Romania, 2013, p. 106
Ceea ce remarcă autorii studiului este că deși județul Timiș are un grad de dezvoltare economică
superior Brașovului și Clujului, ierarhia dezvoltării umane este inversată. Acest lucru ar putea
sugera o capacitate mai scăzută de a transforma capitalul economic în bunăstare comunitară și
ar putea reprezenta un atu comunitar latent pentru cele două județe.
Același raport mai include o referință privind distribuția spațiilor verzi în cele mai mari șapte
orașe. Figura 2 indică un trend ușor crescător în toate orașele, cu excepția a două extreme:
Constanța și Cluj-Napoca. Primul dintre acestea a avut oscilații specifice între 2002 și 2011, în
timp ce Cluj-Napoca cunoscut o explozie a spațiilor verzi pe cap de locuitor începând cu 2006,
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potrivit autorilor datorită raportării pădurilor limitrofe municipiului ca spații verzi. Artificial a adus
Clujul în vârful ierarhiei la nivelul anului 2011.
Figura 2: Evoluția spațiilor verzi (hectare/capita)

Sursa: Heroiu et al, Romania - Competitive cities: reshaping the economic geography of Romania, 2013, p. 93
Cifrele arată o competitivitate superioară a municipiului Cluj-Napoca în privința capacității de a
furniza o calitate a vieții superioară celorlalte municipii din România, inclusiv București. Avantajul devine și mai relevant în condițiile în care o calitate crescută a vieții este indispensabilă pentru
a atrage forță de muncă competitivă, care va aduce indirect mai multe venituri fiscale pentru comunitatea gazdă, consum pentru mediul de afaceri local și un mediu social favorabil.

3. Resurse bugetare și autonomie financiară
Capacitatea autorităților locale de a-și implementa o strategie de dezvoltare locală depinde și se
măsura în care comunitatea își poate genera la nivel local majoritatea resurselor de care are
nevoie, adică de autonomia locală. Veniturile totale, veniturile proprii, veniturile proprii/cap de
locuitor, ponderea veniturilor proprii în ansamblul veniturilor, precum și ponderea din cheltuieli
acoperită de veniturile proprii, reprezintă un set de indicatori ai autonomiei locale.
Tabel 4: Venituri totale ale bugetelor municipiilor

2009

2010

2011

2012

Brașov
Cluj-Napoca

608.965.376
609.073.434

572.764.587
590.752.220

597.828.047
642.735.997

512.103.556
647.195.785

Constanța
Iași
Sibiu
Timișoara

557.650.853
548.004.935
291.547.876
584.454.033

510.029.597
522.593.044
290.317.550
583.434.636

523.387.185
504.353.610
332.950.247
595.544.689

513.256.582
538.048.921
304.565.543
751.571.185

Sursa datelor: mDRAP, Direcția pentru politici fiscale și bugetare locale.
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Comparația indicatorului ”Venituri totale”, pentru perioada 2009-2012 a conturilor de execuție
bugetară, plasează Cluj-Napoca pe primul loc în ceea ce privește veniturile bugetului local în
perioada 2009-2011.
În 2012, Timisoara este municipiul cu cele mai mari venituri, o creștere semnificativă față de fiecare
dintre anii perioadei anterioare (25% față de 2011). Această creștere este generată de venituri
provenite de la nivelul central – in special Sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor
locale – unde diferența față de celelalte municipii subiect al analizei este frapantă (aproximativ
115 milioane lei, in condițiile în care Cluj-Napoca a beneficiat de aproximativ 2 milioane lei, Iași –
19 milioane, si Constanța 4,5 milioane).
Un indicator mai potrivit pentru analiza performanței bugetare locale este cel al veniturilor
proprii.
Veniturile proprii reprezintă totalitatea resurselor bugetare care se află, direct sau indirect, sub
controlul autorităților locale și includ venituri fiscale și non-fiscale (cote defalcate din impozit pe
venit, impozite pe proprietate, taxe, amenzi etc.
Tabel 5: Veniturile proprii ale bugetelor municipiilor.

Brașov
Cluj-Napoca
Constanța
Iași
Sibiu
Timișoara

2009
365.187.354
396.539.327
365.668.563
292.398.365
195.349.888
389.908.874

2010
359.144.425
403.333.063
358.081.960
285.338.900
206.628.617
390.672.115

2011
351.422.442
458.598.080
358.778.771
295.258.561
233.394.593
411.176.461

2012
360.944.782
450.994.275
368.681.347
289.852.074
228.113.933
410.903.214

Sursa datelor: mDRAP, Direcția pentru politici fiscale și bugetare locale.
Cluj-Napoca are cea mai ridicată capacitate a administrației locale de a genera venituri, obținând
cele mai consistente venituri proprii dintre municipiile analizate, pe parcursul întregii perioade
2009-2012.
Tabel 6: Veniturile proprii/capita și veniturile totale/capita ale bugetelor municipiilor.

VENITURI PROPRII/lOCUITOR (lEI)
Brașov
Cluj-Napoca
Constanța
Iași
Sibiu
Timișoara

2011
1387.92
1412.91
1263.88
1016.65
1585.08
1287.83

2012
1425.53
1389.49
1298.76
998.04
1549.21
1286.97

VENITURI TOTAlE/lOCUITOR (lEI)
2011
2.361
1.980
1.844
1.737
2.261
1.865

2012
2.023
1.994
1.808
1.853
2.068
2.354

În ceea ce privește veniturile proprii pe cap de locuitor, Sibiul și Brașovul au cele mai ridicate valori, urmate de Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara. Iașiul are cele mai mici valori ale acestui indicator, cu o diferență apreciabilă față de celelalte municipii. Situația stă relativ asemănător și în

{

} 10

Cluj-Napoca: planificarea strategică 2014-2020

cazul veniturilor totale, Cluj-Napoca situându-se în imediata apropiere a Brașovului și Sibiului,
acestea depășite fiind de Timișoara (motivația se află într-un paragraf anterior).
Un alt indicator al performanței financiare este gradul de autofinanțare, evidențiat de procentul
veniturilor proprii în veniturile totale din venituri proprii precum și gradul de acoperire al cheltuielilor totale din venituri proprii.
Tabel 7: Ponderea veniturilor proprii în veniturile totale ale municipiilor.

Venituri proprii/Venituri totale (%)
2009
2010
2011

2012

Brașov

59.97

62.7

58.78

70.48

Cluj-Napoca
Constanța
Iași
Sibiu
Timișoara

65.11
65.57

68.27
70.21

71.35
68.55

69.68
71.83

53.36
67
66.71

54.6
71.17
66.96

58.54
70.1
69.04

53.87
74.9
54.67

Venituri proprii/Cheltuieli totale(%)
2009
2010
2011

2012

Brașov

60.48

65.48

61.17

65.87

Cluj-Napoca

65.2

68.84

75.89

70.67

Constanța

73.7

82.5

64.14

71.46

Iași
Sibiu
Timișoara

53.65
67.19
65.8

59.09
73.5
67.09

61.76
76
72.01

54.01
74.44
52.66

Tabel 8: Ponderea veniturilor proprii în cheltuielile totale ale municipiilor.

Gradul de autofinanțare al autorităților locale are valori medii în intervalul 65-75% pentru ClujNapoca și Sibiu, municipile cu cele mai ridicate valori, fapt care arată o capacitate de a genera
venituri mai ridicata decat a celorlate municipii. municipiul Iași are cele mai scăzute procentaje,
Timișoara înregistrând o depreciere a indicatorilor pentru 2012, cauzată în principal de creșterea
consistentă a veniturilor provenite de la nivel central.
Coroborate, datele privind veniturile generale, veniturile proprii și veniturile proprii per capita indică o poziție avantajoasă pentru municipiul Cluj-Napoca. Pe de-o parte, în cifre absolute, dispune, cu excepția anului 2012, de cele mai mari venituri bugetare, cu excepția municipiului
București, ceea ce permite implementarea unor proiecte mai ample și cu impact mai ridicat. Pe
de altă parte, proporția veniturilor proprii și ponderea acestora per capita indică prezența unor
factori structurali favorabili, care permit municipiului o valorificare superioară a potențialului de
venituri de la nivel local. Pe termen lung, aceștia vor putea asigura o continuitate a resurselor locale și o dependență redusă față de transferurile de la bugetul de stat.
Un raport al Institutului de Politici Publice (2013) a arătat recent o dependență crescută a
bugetelor locale față de transferurile de la bugetul de stat, majoritatea comunităților locale din
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România neavând capacitatea de a se auto-susține (de a-și suporta cheltuielile de bază).
Tabel 9: Venituri provenite de la nivel central (sume defalcate din TVA și subvenții)

Venituri provenite de la nivel central (lei)
2009
Brașov
Cluj-Napoca
Constanța
Iași
Sibiu
Timișoara

2010

231.326.909
212.229.682
191.982.290
254.685.772
95.919.438
194.510.159

203.645.086
187.037.347
149.340.784
197.882.672
82.518.785
191.736.908

2011
218.254.291
150.804.393
161.468.578
177.108.343
64.626.056
140.894.925

2012
135.360.100
159.238.788
137.814.772
211.057.985
76.206.273
281.932.187

Total (09-12)
788.586.386
709.310.210
640.606.424
840.734.772
319.270.552
809.074.179

Sursa datelor: mDRAP, Direcția pentru politici fiscale și bugetare locale.
Nivelul veniturilor provenite de la nivel central (sume defalcate din TVA și subvenții) în perioada
2009-2012 nu plasează Clujul în topul beneficiarilor de fonduri, între municipiile comparate, fiind
depășit la acest capitol de Iași, Timișoara, și Brașov.
În ceea ce privește gradul de îndatorare al administrației locale, în pofida unei poziții foarte bune
privind capacitatea de a se auto-susține, municipiul Constanța are cel mai înalt nivel de
îndatorare. Așa cum relevă tabelul de mai jos, Constanța a depășit cu aproape 8% limita de 30%
în care autoritățile centrale garantează împrumuturile locale. Procentul ridicat de îndatorare
poate genera dificultăți în contractarea de împrumuturi în susținerea unor de investiții locale,
însă nu se aplică în cazul împrumuturilor pentru cofinanțarea proiectelor din fonduri europene.
Tabelul 10: Datorie publică a municipiilor, aferentă anului 2013

Cluj-Napoca

Iași

Timișoara

Constanța

Sibiu

Brașov

13.05%

24.15%

20.29%

37.76%

20.23%

13.47%

Sursa: ministeru Finanțelor
Cluj-Napoca are cea mai ridicată marjă de acțiune din acest punct de vedere, gradul de îndatorare fiind sub 15%, fiind urmat de Brașov, Sibiu și Timișoara. Acest aspect conferă municipiului
o autonomie crescută în accesarea de resurse pentru a susține proiecte de dezvoltare locale care
nu pot fi finanțate din fonduri europene, aspect deosebit de important în perspectiva
implementări unei strategii proprii și independente de dezvoltare locală.

4. piața muncii
Atractivitatea comunităților locale, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru forța de muncă,
depinde într-o mare măsură de profilul și dinamica pieței muncii. Rata șomajului, ușurința de a
găsi un nou loc de muncă, disponibilitatea locurilor de muncă bine plătite sau venitul mediu sunt
câteva dintre variabilele centrale care merit analizat la acest nivel.
Notă: Datele prezentate se referă la nivelul județean. Totuși, întrucât economiile locale
sunt puternic interdependente, nivelul metropolitan sau județean este mai relevant
pentru a avea o imagine potrivită a dinamicii pieței muncii de la nivel local.
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5. Rata șomajului
Figura 3: Rata șomajului la nivel județean

Sursa: Institutul Național de Statistică. Calcule proprii.
Figura 4: Ponderea șomerilor neindemnizați la nivel județean

Sursa: Institutul Național de Statistică. Calcule proprii.
Județele Cluj și Timiș par a avea printre cele mai dinamice piețe ale muncii. Pe de-o parte, rata
șomajului este sub 4% (chiar sub 2% în cazul Timișului), sub media națională și a celorlalte
județe. Pe de altă parte, figura 3 indică nu doar că numărul de șomeri este mai redus în aceste
județe, dar și că aceștia își găsesc relativ ușor un nou loc de muncă, înainte să-și piardă
indemnizațiile de șomaj. Ponderea șomerilor neindemnizați variază de la aproximativ 35% în
cazul Timișului, la aproape 65% în Brașov, sub media națională de aproximativ 75%. Cel mai
bine din acest punct de vedere se plasează Timiș și Constanța, urmate de Cluj, Sibiu, Iași și
Brașov.
Trebuie avut în vedere faptul că datele vizează nivelul județean, lucru care, pentru unele municipii precum Cluj-Napoca, se traduce într-o „creștere” a mediei. Foste zone puternic industrial-
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izate, precum Turda, încă au probleme majore în dinamizarea pieței muncii, fapt ce pe de-o parte
ridică media județeană a șomajului, dar pe de altă parte, poate crește atractivitatea zonei pentru
investiții. Chiar și în aceste condiții, Clujul are cea mai redusă rată a șomajului după Timiș.
Ponderea redusă a șomerilor reindemnizați poate indica pe de-o parte o ofertă relativ ridicată de
locuri de muncă, dar pe de altă parte și o potrivire între nevoile pieței muncii și calificările și expertiza populației.
Sursa: Institutl Național de Statistică. Calcule proprii cu județul Cluj drept termen de referință.
Datele INS arată că pe parcursul celor șapte ani, venitule medii din județul Cluj au fot fie cele mai
ridicate dintre cele șase județe, fie s-au clasat pe locul al doilea, după județele Constanța și, mai
recent, Timiș.
la fel ca în cazul șomajului, datele privind veniturile se referă la nivelul județean, fiind influențate
de performanța mai scăzută a comunelor și orașelor defavorizate. Figura de mai jos (Heroiu et al,
2013, p.98) evidențiază diferența semnificativă de venit dintre comunele din jurul municipoiului
Cluj-Napoca pe de-o parte și cele din jurul Timișoarei pe de altă parte. Datele indică o realitate
ușor diferită la nivel municipal, cu venituri semnificativ mai ridicate la nivelul muncipiului ClujNapoca decât la nivelul județului Cluj și posibil peste restul municipiilor analizate.
Figura 5: Veniturile populației din unitățile administrative din jurul municipiilor Cluj-Napoca și
Timișoara (culori mai închise indică venituri mai ridicate)

Sursa: Heroiu et al, Romania - Competitive cities: reshaping the economic geography of Romania, 2013, p. 98.
Totuși, concentrarea strict pe unitatea administrativă pierde din vedere situațiile din ce în ce mai
frecvente în care locul de muncă al unei persoane (deci venitul) este altundeva decât unde își are
locuința sau unde își consumă resursele. Nivelul județean este, din acest punct de vedere, o
opțiune mai bună pentru înțelegerea dinamicii pieței muncii de la nivel local.
Datele privind veniturile medii, coroborate cu cele privind șomajul indică o dinamică crescută a
pieței muncii la nivel județului Cluj, principalul competitor din acest punct de vedere fiind județul
Timiș.

6. Angajați în sectoare cu venituri ridicate
Ponderea salariaților cu venituri ridicate într-o economie, dar și numărul absolut al acestora, pot
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oferi o serie de date privind, pe de-o parte, gradul în care respectiva economie devine o economie bazată pe cunoaștere, dar și privind productivitatea muncii și competitivitatea forței de
muncă. Pe de altă parte, numărul acestora poate indica și măsura în care respectiva economie va
atrage astfel de angajați pe viitor, potrivit raportului Băncii mondiale, profesiile având tendința
de a se concentra. Altfel spus, un specialist IT este mai probabil să se îndrepte spre o zonă cu un
număr ridicat de astfel de angajați decât spre alte zone. Existența unui procent relevant de
angajați în sectoare cu salarii ridicate poate atrage angajați care se încadrează în categoria
aceasta, crescând competitivitatea economiei respective.
Pe de altă parte, angajații cu salarii ridicate vor consuma mai mult, contribuind la dezvoltarea și
pe orizontală a economiei locale, inclusiv a industriilor alternative (restaurante, estetică, timp
liber, educație, sănătate). Existența unui număr ridicat de persoane cu salarii ridicate poate explica creșterea însemnată a sectorului restaurantelor în economiile locale ale Timișoarei și municipiului Cluj-Napoca.
Tabelul 12: Angajați în sectoare cu salarii ridicate (sectoare cu salarii peste media națională) –
nivel municipal

Timişoara
Cluj-Napoca
Constanţa
Braşov
Iaşi
Sibiu

Nr. angajați

% din totalul angajaților

32.719
24.185
21.369
18.175
14.163
12.815

30.20%
22.90%
24.40%
22.90%
20.20%
23.20%

Sursa: Heroiu et al, Romania - Competitive cities: reshaping the economic geography of Romania, 2013, p. 66.
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7. Concentrarea economică

Pe lângă componenta fiscală, asupra cărora comunitățile locale au într-o mai mică măsură control, atractivitatea economiei locale este dată de disponibilitatea forței de muncă bine calificată,
ieftină, dar și de piața locală de consum, fie că este vorba de consumul populației (determinat de
venituri și numărul locuitorilor), sau de consumul agenților economici. Astfel, disponibilitatea
unui număr ridicat de potențiali consumatori pe o distanță ușor accesibilă poate reprezenta un
puternic avantaj competitiv pentru o comunitate.
Tabel 13: Gradul de concentrare economică

Durata unei călători cu automo- Durata unei călători cu aubilul față de centru (minute) tomobilul față de periferie
Timișoara
Cluj-Napoca
Iași
Constanța
Brașov

Populație
%venituri companii
Populație
%venituri companii
Populație
%venituri companii
Populație
%venituri companii
Populație
%venituri companii

20
350.000
3.16%
360.000
3.29%
328.000
1.47%
312.000
2.51%
328.000
2.65%

40
452.000
3.41%
482.000
3.48%
423.000
1.52%
492.000
4.12%
485.000
2.83%

60
767
5.43%
620.000
3.71%
582.000
1.60%
620.000
4.54%
615.000
2.98%

60
945.000
6.00%
905.000
4.47%
943.000
2.20%
716.000
4.67%
868.000
3.54%

%venituri companii = ponderea veniturilor din unitatea geografică în totalul veniturilor companiilor de la nivel național.

Sursa: Heroiu et al, Romania - Competitive cities: reshaping the economic geography of Romania, 2013, p. XV.
Pe distanțe scurte, Cluj-Napoca are cea mai ridicată densitate economică, la 20 de minute de
centru orașului fiind accesibilă o populație de 360,000 de locuitori și agenți economici care cumulează o cifră de afaceri reprezentând aproximativ 3,3% din venitul tuturor companiilor de la
nivel național. Pe o distanță de 40 de minute, cel mai competitiv municipiu este Constanța, care
oferă acces la aproape 500.000 de locuitori și la companii cu venituri cumulate reprezentând
4,12% din veniturile naționale. le o distanță mai ridicată, de 60 de minute de centrul orașului,
respectiv 60 minute de periferia orașului, Timișoara oferă cea mai bună alternativă, cumulând
767.000, respectiv, 945. 000 de locuitori, precum și firme cu venituri reprezentând 6% din veniturile naționale, multe peste celelalte municipii, car nu ating pragul de 5%.
Concentrarea economică coroborată cu veniturile ridicate indică atât o accesibilitate ridicată la
forță de muncă, cât și o potențială piață de consum.
Așa cum am arătat mai sus, din perspectiva accesului la o forță de muncă calificată, municipiul
Cluj-Napoca stă cel mai bine, la distanțe neglijabile însa față de restul municipiilor. Avantajul
competitiv se pierde pe distanțe mai lungi, unde Timișoara prezintă o concentrare economică superioară, atât în termeni de populație cât și în termeni de mediu de afaceri.
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8. Accesibilitate
Conectivitatea este unul dintre principalele atuuri pe care o economie le poate avea pentru a-și
asigura dezvoltarea competitivă. Așa cum arată raportul Băncii mondiale, Iașiul a pierdut prin
poziționarea geografică care nu-i asigură o conexiune rapidă la piețele de desfacere din occident.
Adițional, conectivitatea permite un mai bun flux al resurselor, în special a celor umane, punând
presiune atât asupra agenților economici cât și asupra angajatorilor pentru a-și dezvolta competitivitatea.
Cu excepția relativă a Iașului, fiecare dintre cele șase municipii prezintă un avantaj competitiv în
funcție de punctul de interes privind accesibilitatea: piața occidentală, Bucureștiul și portul
Constanța.
În raport cu piețele europene, Timișoara și Cluj-Napoca au cea mai ridicată accesibilitate,
Timișoara fiind la ma puțin de 1 oră de granița de Vest, în timp ce Cluj-Napoca este la distanță
de 121 – 180 de minute, considerabil mai aproape decât Brașov (peste 361 minute), Iași (peste
421 de minte și Constanța (peste 481 minute).
Figura 6: Durata unei călătorii până la granița de vest.

Sursa: Heroiu et al, Romania - Competitive cities: reshaping the economic geography of Romania, 2013, p. 144
Iașiul, Constanța și Brașovul pierd din competitivitatea relativă și mai mult când vine vorba de infrastructura feroviară, amplificând avantajul competitiv al celor două municipii din Vestul României.
În raportul cu capitala, principalul susținător al PIB-ului național, ierarhia suferă o schimbare importantă, Brașovul și Constanța având un avantaj competitiv superior, urmate de Sibiu, Iași, ClujNapoca și Timișoara. Ierarhia se păstrează în privința transportului feroviar
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Ierarhia suferă o nouă configurație în raport cu accesibilitatea la portul Constanța. Datorită
competitivității transportului maritim, accesul rapid la porturi poate oferi accesul rapid la o piață
de desfacere globală. În mod natural, municipiul Constanța se plasează cel mai bine din acest
punct de vedere, urmat de municipiul Brașov, Iași, Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara.
Un avantaj adițional al municipiilor Cluj-Napoca și Timișoara față de restul municipiilor și a polilor de dezvoltare accesul rapid la aeroporturi în plină dezvoltare. Constanța și Craiova au un trafic neglijabil în timp ce Brașovul nu are aeroport. Conectivitatea aeriană este un atu important
pentru cele două comunități întrucât le pune în legătură directă cu centrele economice europene,
dar și cu capitala.
Figura 7: Cele mai aglomerate aeroporturi din România

Sursa: Heroiu et al, Romania - Competitive cities: reshaping the economic geography of Romania, 2013, p. 130

9. economie locală
Analiza privind economiile locale ale celor cinci municipii se bazează pe analiza realizată de
Banca mondială și ministerul Dezvoltării Regionale privind competitivitatea orașelor din Români
și publicat în 2013.
Analiza are ca obiectiv evidențierea pricipalelor motoare ale economiei locale ale zonelor metropolitane ale polilor de dezvoltare locală (ramuri ale economiei unde proporția angajaților în economia locală este mai mare decât proporția aferentă economiei la nivel național la nivelul anului
2011) a zonelor de competitivitate locală și a evoluției competitivității economiei pe perioada crizei economice (2008 – 2011) față de perioada de creștere economic (2005 – 2008)
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Analiza vizează evoluția „punctelor tari” ale economiilor metropolitane, adică a acelor ramuri
economice care sunt concentrate la nivel local comparativ cu nivelul național, și care reprezintă
40-50% din locurile de muncă de la nivel local.
În analiza de față, vom sintetiza:
-

Principalele puncte tari ale economiilor locale (cinci dintre ramurile care asigură
cele mai multe locuri de muncă la nivelul anului 2011)

-

zone de competitivitate locală: acele ramuri în care, în intervalul 2008 – 2011,
creșterea la nivel local a fost peste creșterea la nivel de ramură națională.
Creșterea economică superioară ramurii poate sugera prezența la nivel local a
unor factori care încurajează creșterea domeniului respectiv și poate fi un indicator al unei evoluții pozitive atât pentru domeniul respectiv, cât și pentru domeniile corelative.

Brașov
Principalele ramuri ale economiei locale, în termeni de angajați, sunt:
· Producția de accesorii și alte părți pentru vehicule motorizate
· Transportul rutier de marfã
· Fabricarea lagãrelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
· Repararea și întreținerea altor echipamente de transport
· Producția de pantofi
zone de competivitate locală (care au crescut mai repede decât la nivel național):
· Baruri si alte activități de servire a băuturilor
· Recuperarea materialelor sortate
· Activitãți de secretariat, servicii suport și alte activitãți de servicii prestate în principal intreprinderilor
· Producția de pantofi
· Repararea și menținerea altor echipamente de transport
· Fabricarea lagãrelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
· Producția de structuri și pãrți de structuri metalice
Evoluția economiei: 2005 – 2008 vs 2008 - 2011
motoarele economice ale Brașovului au evoluat relativ stabil pe perioadă de criză. Chiar dacă
comparativ cu perioada 2005 - 2008, numărul ramurilor economice în care Brașovul are un
avantaj competitiv s-a redus – la fel și intensitatea avansului – importanța și numărul ramurilor
care performau sub media națională a urmat un trend similar, astfel încât per ansamblu perioadei 2008 – 2011 se poate observa o evoluție simulară cu media națională.

Constanța
la nivelul anului 2011, cei mai mulți angajați din domeniile de activitate centrale de la nivelul
zonei metropolitane Constanța erau în:
·
·
·
·
·

manipulări
Restaurante
Servicii legate de transportul pe apã
Colectarea, tratamentul și furnizarea apei
Transportul rutier de marfã
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zone de competitivitate locală
· colectarea, tratamentul și furnizarea de apă,
· restaurante
· comerț cu amãnuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate,
· fabricarea produselor de morãrit,
· închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
· comerț cu amãnuntul al altor bunuri, in magazine specializate
Doar cinci din cele 19 cele mai importante ramuri ale economiei locale au performat în 2011 mai
bine decât media națională
Evoluția economiei: 2005 – 2008 vs 2008 - 2011
Economia Constanței, comparativ cu nivelul național, a avut o evoluție mixtă pe perioada crizei
economice, cu o ușoară tentă de sub-performanță. Numărul și importanța ramurilor care aveau o
performanță peste media națională s-a diminuat, cele mai importante 2 ramuri - construcția de
nave și structuri plutitoare și servicii legate de transportul pe apă – trecând din zona
competitivității în sona de sub-performanță. Per ansamblu, Constanța a pierdut din competitivitate pe perioada crizei.

Cluj-Napoca
Principalele motoare ale economiei locale din zona metropolitană Cluj-Napoca sunt:
· Activități de programare (IT)
· Transportul rutier de mãrfuri
· Restaurante
· Producția de produse electrice și electrotehnice pentru vehicule motorizate
· Activitãți de inginerie și consultanțã tehnicã
· Producția de echipamente de comunicații.
zone competitive:
· Programare,
· Transportul rutier de mãrfuri
· Restaurante
· Producția de produse electrice și electrotehnice pentru vehicule motorizate
· Activitãți de inginerie și consultanțã tehnicã
· Producția de echipamente de comunicații.
Cele mai competitive ramuri de la nivel local sunt și cele care au cei mai mulți angajați la nivel
local.
zonele puțin competitive sunt domeniul consultanței în management și business, colectarea tratamentul și furnizarea apei, precum și întreținerea clădirilor, acestea având o evoluție sub media
pe ramură la nivel național. Tot performanțe sub medie au avut și domeniile construcției de infrastructură, hoteluri, utilităților casnice sau producția de lenjerie.
Evoluția economiei: 2005 – 2008 vs 2008 - 2011
Față de perioada 2005 – 2008, economia municipiului Cluj-Napoca a avut o evoluție mixtă. Pe
de-o parte, o serie de ramuri precum programarea, transportul rutier de mărfuri sau producția de
echipamente electrice și electrotehnice pentru vehicule motorizate și-au menținut și chiar accelerat creșterea în raport cu nivelul național. Pe de altă parte, numărul domeniilor care au sub-per-
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format față de economia națională a crescut, cele mai reprezentative, ca număr de angajați, fiind
construcția de drumuri, consultanța în domeniul afacerilor și domeniul utilităților.

Iași
Principalele motoare ale economiei zonei metropolitane Iași la nivelul anului 2011 sunt:
· construcții de clădiri rezidențiale și non rezidențiale
· producția de îmbrãcãminte
· restaurante
· transportul de pasageri urban și suburban
· consultanțã în management și business
O primă constatare este că economia ieșeană este mai puțin diversă decât a celorlalte municipii,
cu o locomotivă a angajărilor – domeniul construcțiilor.
În ceea ce privește competivitatea locală, principalele zone în care Iașiul a performant în perioada 2008 – 2011 mai bine decât ramurile naționale sunt:
· Restaurantele
· Baruri si alte activitãți de servire a bãuturilor
· Activitãți din zona cosmeticii și esteticii
· Construcții
· Activitãți de consultanțã tehnicã și inginerie
Comparativ cu restul municipiilor, Iașiul are disproporționat mai puține zone de competitivitate
economică locală, mai ales din rândul celor aflate în creștere la nivel național. Analiza Băncii
mondiale indică o competitivitate relativ scăzută a economiei ieșene, cu un trend negativ în majoritatea domeniilor care domină economia locală.
Evoluția economiei: 2005 – 2008 vs 2008 - 2011
În raport cu perioada 2005 – 2008, evoluția economiei locale a municipiului Iași în perioada
2008 - 2011 este inferioară, majoritatea domeniilor de activitate trecând din zona
competitivității locale – cu o creștere peste media națională la nivel de ramură – în zona de subperformanță, cu evoluții sub media la nivel de ramură.

Timișoara
Principalele motoare ale economiei locale la nivelul anului 2011 sunt:
· Producția de echipamente electronice și electrotehnice pentru vehicule motorizate
· Producția altor pãrți și accesorii pentru vehicule motorizate
· Producția de pantofi
· Transportul rutier de mãrfuri
· Restaurantele
De notat este faptul că piața muncii tinde să fie relativ concentrată în patru, cinci ramuri care au
considerabil mai mulți angajați decât restul motoarelor economiei locale.
Competivitate locală
· Producția de accesorii pentru vehicule motorizate
· Activitãțile medicale
· Baruri si alte activitãți de servire a bãuturilor
· Transportul rutier de mãrfuri
Evoluția economiei: 2005 – 2008 vs 2008 - 2011
Trei dintre cele mai importante cinci ramuri ale economiei locale au avut o evoluție sub medie pe
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perioada crizei economice. Totuși, trendul general este de evoluție spre zona de creștere superioară nivelului național.
Atât Cluj-Napoca cât și restul orașelor au fost afectate de criza economică începută în 2008, deși
de o manieră distinctă. Cel mai bine se poziționează din acest punct de vedere Cluj-Napoca și
Timișoara, ambele având cel mai mare număr de ramuri cu o creștere pe perioadă de criză mai
mare decât media națională la nivel de industrie. mai mult, în cazul municipiului Cluj-Napoca, un
număr importat de ramuri cu o pondere însemnată în economia locală fac parte din categoria industriilor cu creștere peste medie în ramurile care au o creștere peste media națională, acesta
fiind municipiul cu cele mai multe ramuri în această categorie (10). Caracterul relativ echilibrat al
pieței muncii municipiului Cluj-Napoca (nu s-a remarcă detașat vreo ramură economică dominantă) dar și diversitatea crescută a economiei locale sugerează prezența unui mediu economic
extrem de dinamic și stabil, cu perspective de creștere foarte bune.
Analiza sugerează o capacitate relativă a economiilor locale de a se adapta și a ieși mai solide din
criza economică, cu municipiile Cluj-Napoca și Timișoara detașându-se din acest punct de vedere.

10. vulnerabilitatea economică
Raportul Bm discută posibilele vulnerabilități structurale ale economiilor județelor, datorate
prezenței unor sectoare care domină disproporționat economia locală și care, în caz de creștere a
afacerii, profită comunității, dar în caz de deteriorare sau abandon, afectează disproporționat comunitatea. Un exemplu este cazul sectorului producției de echipamente de telecomunicații din
Cluj, care, datorită prezenței Nokia a fost puternic concentrat. Plecarea companiei a produs dezechilibre semnificative la nivel județean, cu consecințe încă imposibil de cuantificat.
Documentul arată că, relativ la celelalte județe, Clujul prezintă o serie de vulnerabilități structurale, sectoarele concentrate reprezentând între 16,5 și 27.5% din totalul sectoarelor, peste Timiș
și Brașov (7,2-16.4%) și Iași (sub 7%), dar sub Constanța (27.6 – 41.6%), poziționându-se la
același nivel cu Sibiul.
Figura 8: Ponderea sectoarelor cu o concentrare ridicată în totalul sectoarelor economiei județene

Sursa: Heroiu et al, Romania - Competitive cities: reshaping the economic geography of Romania, 2013, p. 100.
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Concluzie
Datele de mai sus reconfirmă Timișoara ca principal competitor al municipiului Cluj-Napoca.
Avantajul geografic – proximitatea față de granița de vest – structura pieței muncii și concentrarea economică reprezintă principalele avantaje competitive ale Timișoarei. Pe de altă parte,
Cluj-Napoca prezintă o serie de avantaje structurale, indicate pe de-o parte de capacitatea
superioară de a genera venituri locale (venituri proprii per capita) iar pe de altă parte de calitatea
vieții superioare în Cluj-Napoca (indicele de dezvoltare umană). De asemenea, economia locală a
Clujului este mai diversă, cu domenii high end (ex: IT) semnificative. Totuși, Cluj-Napoca trebuie
să depună eforturi să recupereze ecartul în termeni de salariați în domenii cu venituri ridicate,
unde Timișoara are un avantaj important față de Cluj. Capacitatea acestora de a genera venituri
locale, dar și de a atrage locuri de munci similare îi fac un indicator cheie pentru dezvoltarea
locală. De asemenea, economia județeană pare a fi mult mai dependentă de anumite sectoare
economice decât cea a Timișului, ceea ce poate reprezenta, în condiții favorabile, un avantaj, dar
poate genera și vulnerabilități semnificative în condiții de incertitudine economică.
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STRATEGIA
EUROPA 2020
își propune să asigure o creștere economică

inTeliGenTă
prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și inovare

DuRAbilă
prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute
de carbon și o industrie competitivă

FAvORAbilă inCluziunii
prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă și pe
reducerea sărăciei
Strategia se concentrează asupra a cinci obiective ambițioase
privind ocuparea forței de muncă, cercetarea, educația, reducerea
sărăciei și energia/clima.
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AVANTAJ COmPETITIV
Principalele elemente de avantaj competitiv au fost identificate pe baza analizei integrate a rapoartelor grupurilor de lucru, pe baza analizelor transversale
a celor 7 dimensiuni de dezvoltare strategica, precum si pe baza analizei FSC
(factori strategici cheie).
Calitatea vieții reprezintă principalul factor strategic in dezvoltarea comunității clujene. De
aici, importanta ce trebuie acordata indicatorilor specifici, dezvoltării unor sisteme de monitorizare si măsurare a performantelor, creșterii calității serviciilor publice si private și valorificarea potențialului de conectare internațională.
1. Cluj Napoca este, in primul rând, un oraș universitar. Toate avantajele competitive ale
Clujului se leagă, direct sau indirect, de profilul universitar.
a) Tradiția universitara care se construiește greu, in timp si influențează profund mediul
imediat in care activează universitățile. De aici existența unei culturi a învățării și a unor
expectanțe ridicate privind învățarea in comunitatea clujeana. Dezvoltarea unor zone de
vârf precum inovația, cercetarea, calitatea vieții, cultura sunt relaționate cu tradiția universitara locala.
b) Orașul deține un capital intelectual major, care reprezintă un avantaj competitiv important
c) Diversitatea ofertei educaționale, care acoperă o zona larga de specializări si competente.
d) Calitatea si valoarea diplomelor universitare clujene, ce afectează pozitiv atractivitatea
comunității
e) Potențialul crescut de internaționalizare: capacitatea universităților din Cluj de a atrage
o populație internaționala semnificativa.
f) Potențialul de integrare a activității de cercetare si inovare universitara in dezvoltarea
comunității
2. Orașul are un dinamism demografic semnificativ. Populația Clujului nu scade în perioada
recentă , reflectând un trend demografic destul de rar întâlnit în comunitățile teritoriale ale
țării. In acest context este relevant faptul ca orașul atrage și reține o forța de muncă cu nivel
ridicat de pregătire și experiență, bazat pe numărul și calitatea absolvenților, (competențe
profesionale, lingvistice, compatibilitate culturală cu valorile promovate de companiile
multinaționale, sectorul ONG, profilul inovativ, creativ, competitiv al orașului). Clujul este de
asemenea unul dintre puținele orașe din România și din regiune unde fenomenul de suburbanizare/extindere spre periferie, cu toate implicațiile negative ce derivăde vaici, nu este dublat
de scăderea populației și contracția economiei.
3. Participarea si implicarea in comunitate au un potențial generator de avantaj competitiv. a) Gradul înalt de asociativitate este vizibil prin dimensiunea, amploarea, diversificarea și
sofisticarea sectorului non-guvernamental ce reprezintă un hub de expertiză, pol de bune
practici și furnizor de capital și finanțări atrase în oraș.
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b) Comunitatea poate investi cu un grad crescut de succes in zone precum guvernanța participativă.
c) Capitalul social crescut al orașului este important: organizațiile aduc împreună oameni
cu experienţe variate, creând un cadru de dialog şi participare. Clujul poate deveni un
spațiu de inovație socială pe termen lung.
4. Orașul are o tradiție urbană impresionanta și un patrimoniu cultural-istoric complex. Acestea se reflectă și la nivelul patrimoniului construit, în special în zona centrală/istorică a
orașului dar și în locații de la nivelul zonei metropolitane (Bonțida – Castelul Banffy) ușor accesibile rezidenților urbani. Comunitatea clujeană are un potențial crescut de dezvoltare în
cultură și industrii creative. Cluj-Napoca prezintă o vitalitate culturală specifica, o diversitate
culturală importanta, un consum cultural consistent și o dinamică pozitivă în participarea la
evenimente culturale.
5. Comunitatea a dezvoltat o tradiție a diversității culturale, multietnice și pluriconfesionale,
un spațiu multicultural coerent. Atmosfera este favorabilă politicilor multiculturale și unor
modele de bune practici în ceea ce privește implementarea politicilor multiculturale.
6. Cluj-Napoca este un centru de excelență în medicină, deținând unități medicale cu un nivel
ridicat al calității serviciilor. Aportul acestui domeniu la obiectivul strategic de creștere a
calității vieții este esențial, datorita capacitaților de furnizare de asistenta medicala de calitate pentru toate categoriile sociale. Unitățile medicale publice şi private care oferă standarde ridicate ale serviciilor medicale permit atragerea unui număr crescut de pacienţi din
ţară şi străinătate (turismul medical este dezvoltat în domeniile medicinei dentare, chirurgie
plastică, recuperare medicală, asistenţa medicală a vârstnicilor, etc.). Datorita programelor
universitare de specialitate orasul reprezinta un pol de cercetare in domeniul medical si al sanatatii publice, are un potential major in colaborari transversale intre universitati si mediul
privat si dezvolta un grad inalt de internationalizare academica.
7. Cluj-Napoca este un pol de competitivitate economică, puternic conectat internațional.
Resursa umană și mediul de afaceri sunt atuurile unei economii cu o structură diversificată și
cu un potențial de clusterizare ridicat in multiple domenii. Peste 60% din totalul angajaților
la nivelul zonei metropolitane sunt implicați în activități economice ce înregistrează valori
pozitive ale indicatorilor de avantaj competitiv ceea ce indică o economie puternică și un
potențial de dezvoltare ridicat.
Economia Clujului este performantă în IT și servicii financiare, cea mai recenta ilustrare a
acestei performanțe se regăsește sub forma unui posibil proiect strategic - Cluj Innovation
City.
Există un potențial excelent de dezvoltare a unei economii de tip ICC (Inovativ, creativ, competitiv). Economia de tip ICC se încadrează in mod coerent in obiectivul strategic european al
creșterii economice inteligente.
8. Orașul Cluj-Napoca are un potențial semnificativ de dezvoltare care derivă din desemnarea sa începând cu 2008 ca unul dintre cei șapte poli urbani naționali de creștere. Orașul
Cluj-Napoca cîștigă oportunități de dezvoltare (anumite investiții/finanțări direcționate spre
acești poli) dar în același timp are rolul de a multiplica acest potențial în comunitățile și centrele urbane mai mici care se regăsesc în zona sa de polarizare, ducând astfel la crearea unei
regiuni dezvoltate economic și competitive la nivel național și chiar regional.
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PROBlEmE
STRATEGICE CHEIE
Principalele probleme strategice au fost identificate pe baza analizei integrate
a rapoartelor grupurilor de lucru, pe baza analizelor transversale a celor 7 dimensiuni de dezvoltare strategica, precum si pe baza analizei elementelor de
avantaj competitiv. Problemele strategice cheie au doua caracteristici
esențiale: afectează comunitatea clujeana de o maniera determinanta si pe
termen lung.
1. Orașul nostru trebuie sa ia serios in calcul competiția din partea altor orașe în context
național și european. Ea este mult mai vizibila in cazul concurentei pentru obiective specifice
(precum Capitala Culturala Europeana 2021) dar exista permanent la nivelul principalelor
zone de dezvoltare strategica si este tot mai puternica in contextul globalizării si al spațiului
comun european.
2. la nivelul comunității a fost identificata o lipsa de coeziune și coordonare a strategiilor
sectoriale. De aici:
• O multitudine de probleme operaționale, tactice si strategice de coordonare, comunicare
insuficientă între stakeholderi comunitari, abordări neintegrate a politicilor publice locale.
• Alocarea resurselor este dificilă fără o abordare coerenta si relaționata a comunității care
să permită identificarea zonelor prioritare si a avantajelor competitive ce trebuie stimulate.
• Insuficienta valorificare a potențialului local, a resurselor materiale și umane existente in
comunitate.
• lipsa sistemelor de monitorizare și evaluare pe domenii care aduc avantaj competitiv
• Exista o insuficientă concordanță între cererea specifica de pe piața muncii și oferta
educațională existenta in comunitate.
3. Excluziunea socială reprezintă o amenințare strategica pentru oraș (existența grupurilor
vulnerabile, dezavantajate, marginalizate, discriminate și stigmatizate cultural). De asemenea, îmbătrânirea populației poate aduce efecte negative pe termen lung in dezvoltarea
orașului.
4. Insuficienta utilizare a noilor tehnologii pentru dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor
pentru cetățeni și firme și prioritatea scăzută acordată de către administrație dezvoltării unui
sistem modern de e-guvernare.
5. O problema strategica este reprezentata de percepția avantajelor competitive într-o paradigmă învechită, ignorarea factorilor non-tradiționali de dezvoltare și regenerare comunitară,
precum și efectul multiplicator de resurse si valoarea economică a acestora (cultură,
educație, sănătate, industrii creative, etc).
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6. Exista un potențial negativ semnificativ in ceea ce privește problemele de mediu
(insuficiența spațiilor verzi, poluare, accesul la resursa de apă, gestionarea deșeurilor)

7. Pe termen mediu și lung, dezvoltarea orașului poate conduce la fenomene de risc specifice: creșterea criminalității, infracționalității, delicvenței juvenile, prostituției, cerșetoriei,
consumului de droguri la nivelul orașului. De asemenea, dezvoltarea orașului poate fi afectata de fenomene asociate corupției și de manifestări ale clientelismului politic.
8. O altă problemă strategică este legată de capacitatea comunității și administrației de a
atrage și reține investitori, precum și de a sprijini antreprenoriatul local. Aceasta este generată de proceduri administrative stufoase,incoerența administrativă la nivelul zonei metropolitane, nivelul informațiilor privind mediul de afaceri local, infrastructura de afaceri, gradul
încă redus de accesibilitate a surselor de finanțare.
9. În domeniul dezvoltării urbane și planifăcării spațiale orașul se confruntă cu provocări dintre cele mai diverse, multe dintre acestea fiind rezultatul creșterii economice și demografice
din ultima perioadă dar și a planificării defectuoase din perioada comunistă:
• lipsă de coordonare între actorii instituționali locali în ceea ce privește planificarea
spațială la nivelul zonei metropolitane Cluj. Existența și promovarea unor viziuni diferite și
neintegrate de către instituțiile locale, județene și regionale cu privire la planificarea
spațială.
• Dezvoltarea urbană haotică, datorată în principal nerespectării reglementărilor urbanistice și unei capacități limitate a a asigura disciplina în construcții. Infrastructură deficitară
în anumite cartiere nou construite.
• Efectele negative implicate de procesul de suburbanizare rapidă din ultimii ani: o presiune crescută asupra infrastructurii și a serviciilor municipale de care beneficiază și
rezidenții din zona peri-urbană; congestionarea traficului, migrarea unor afaceri dinspre
centrul orașului spre periferie etc.
• Condiționarea dezvoltării economice locale viitoare de accesarea unor resurse din zona
periurbană (terenuri de exemplu) – la nivelul municipiului Cluj-Napoca nu mai există în
prezent locații disponible pentru viitoare proiecte investiționale de anvergură.
• Discrepanțe semnificative între cartierele orașului în ceea ce privește accesul la spații
verzi și infrastructură (locuri de parcare de exemplu).
• Existența unor probleme generate de dezvoltarea rapidă a orașului care pot fi rezolvate
doar pe termen mediu sau lung și care presupun negocieri și compromisuri între diverși stakeholderi. Aceste probleme determină însă în prezent nemulțumiri majore la nivelul
cetățenilor: lipsă parcări, spații verzi insuficiente, trafic crescut în centru și lipsa unor zone
exclusiv pietonale, creșterea nivelului de trai.
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DIRECȚII STRATEGICE
Principalele probleme strategice au fost identificate pe baza analizei integrate a rapoartelor grupurilor de lucru, pe baza analizelor transversale a
celor 7 dimensiuni de dezvoltare strategica, precum si pe baza analizei
problemelor strategice cheie si a elementelor de avantaj competitiv.
1. Întărirea/consolidarea capitalului uman local prin creșterea calității vieții
2. Asumarea unui parteneriat strategic între comunitate și universitățile clujene, ca sursă
esențială de avantaj competitiv
3. Creșterea implicării sectorului asociativ în sectoare cheie ale comunităţii și stimularea parteneriatelor cu alți actori comunitari
4. Asumarea consecventă a politicilor și a mesajului multicultural
5. Investiții susținute ale comunității în educația preuniversitară
6. Dezvoltarea unor mecanisme și instrumente instituționale incluzive și participative
7. Stimularea dinamismului demografic
8. Creșterea calității actului de guvernare și a calității serviciilor oferite și integrarea acestora
într-un pachet complet; dezvoltarea unor strategii coerente in zona de e-guvernare
9. Adoptarea și asumarea unei strategii de marketing și crearea unei identități a orașului –
aceasta ar trebui să includă acele elemente care disting, atrag și pot reprezenta un avantaj
competitiv pentru comunitate
10. Dezvoltarea unui set de indicatori ai calității vieții și serviciilor care să fie
urmăriți/monitorizați constant și care să furnizeze date empirice valide, permițând
administrației și stakeholderilor implicați să decidă pornind de la realitățile existente (și să
evalueze eficacitatea eforturilor depuse). Sistemul ar trebui coordonat de autoritățile locale,
în parteneriat cu stakeholderii din fiecare domeniu.
11. Conștientizarea și valorificarea potențialului de transformare socială și regenerare urbană
al culturii.
12. Gestionarea și valorizarea comunitară coerentă și unitară a resurselor cultural-istorice ale
spațiului urban în baza expertizei profesioniștilor în domeniu
13. Dezvoltarea unor politici coerente de mediu, adaptate la profilul orașului (transport, gestionarea deșeurilor, spații verzi, clădiri verzi și energie regenerabilă)
14. Creșterea competitivității economiei și a nivelului de bunăstare al comunității prin:
a) Valorificarea potențialului de clusterizare al economiei locale (în sănătate, energie etc)
bazat pe modelul de bună practică implementat în sectorul IT
b) Utilizarea noilor tehnologii ca parte integrată a dezvoltării comunității
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c) Stimularea politicilor axate pe inovație si transfer tehnologic in sectorul public si privat
d) Stimularea industriilor cu potențial creativ (cinematografie, teatru, arte plastice, muzică
etc.)
e) Dezvoltarea unei economii de tip ICC (Inovație, Creativitate, Competitivitate). Integrarea
structurala a cercetării universitare in dezvoltarea economiei locale. Aceasta politica are un
puternic conținut strategic in contextul european al creșterii economice inteligente ( axata pe
investiții in educație, cercetare și inovare)
15. Crearea unei viziuni integrate și a unor mecanisme de cooperare instituțională în ceea ce
privește dezvoltarea urbană și planificarea spațială la nivelul întregii zone metropolitane. Planificarea dezvoltării proiectelor majore de infrastructură și a serviciilor publice de bază la
nivel de zonă metropolitană (sau a unei porțiuni din aceasta în funcție de necesități).
16. menținerea vitalității zonei centrale a orașului și contracararea procesului de dispersie urbană spre localitățile din peri-urban. Valorificarea clădirilor istorice și a utilizarea spațiilor publice pentru promovarea unor evenimente semnificative la nivelul comunității. Încurajarea de
proiecte de regenerare urbană.
17. O mai bună respectare a planurilor urbanistice, corelarea acestora cu strategia de dezvoltare locală, asigurarea disciplinei în construcții și sancționarea abaterilor de la normele urbanistice încă din fazele incipiente ale dezvoltării unui proiect/construcții.

