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Introducere
Cluj Napoca intră inevitabil într-o fază nouă de dezvoltare. În perioada
2007-2012 orașul a trecut printr-o etapă necesară în ceea ce privește
dezvoltarea infrastructurii de bază și profilului de oraș cu potențial în
sfera serviciilor publice și private. Profilul strategic al orașului definit în
2007 identifică un număr semnificativ de caracteristici pozitive
(potențial în domeniul învățământului universitar, economiei locale, serviciilor medicale, capacității administrative, turismului, capacităților asociative, inovării și creativității, multiculturalismului) și negative
(constrângeri datorate poziționării geografice, insuficienta coordonare
între actorii relevanți ai comunității, migrația forței de muncă; dificultăți
legate de gestionarea eficientă a resurselor locale, accesul limitat la
informație și servicii de calitate, slaba reprezentare și promovare a intereselor orașului la nivel national și international, slaba valorizare a
potențialului multicultural). Principalele concluzii ale planificarii strategice au fost:
 Dezvoltarea orașului nu reprezintă doar o problemă a autorităților locale ci ține de voința și capacitatea comunității de a defini obiective
strategice și de a le transpune în programe operaționale.
 Cluj Napoca se confruntă cu probleme specifice unui oraș în plină dezvoltare. Comunitatea locală trebuie să asume această poziționare și să
o speculeze.
 Cluj Napoca se află mult deasupra altor comunități similare datorită
resurselor de inteligență, mobilizare și antreprenoriat disponibile. Valorificarea la standarde de eficiență ridicată a acestor resurse poate duce
la dezvoltarea unui profil creativ și inovativ unic în regiune.
 Cluj Napoca deține un profil strategic deosebit de puternic în ceea ce
privește dezvoltarea serviciilor (un” oraș de servicii”).
 Cluj Napoca trebuie să își asume cu adevărat rolul regional pe care îl
clamează. Discursul ”centrului regional” trebuie dublat de o acțiune
strategică rațională, capabilă să speculeze domeniile în care Cluj deține
cu adevărat avantaje strategice în comparație cu alți competitori
(universități, servicii, turism, administrație, servicii medicale, etc)
 Cluj Napoca deține un potențial deosebit în ceea ce privește dez-
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voltarea unor activități economice (sau de altă natură) ce se bazează pe
o resursa umană de înaltă calificare (precum IT, servicii bancare, etc).
 Cluj Napoca deține un potențial ridicat de creștere a calității
democrației locale (bazat pe nivelul ridicat de educație al cetățenilor,
gradul ridicat de asociativitate și antreprenoriat)
 Creșterea calității vieții în comunitatea clujeană este un element
strategic indispensabil dezvoltării viitoare a orașului.
Aceste concluzii și-au păstrat mai mult sau mai puțin valabilitatea. Dezvoltarea României în noul context european și internațional, accesul la
resursele UE, evoluțiile politice, sociale, economice, evoluția specifică a
Clujului au definit un context operațional nou în planificarea strategică.
Noul proces de planificare trebuie să ia în considerare ceea ce este relevant în documentele de planificare existente și să identifice noile
provocări. Continuitatea în perspectivă strategică trebuie dublată de capacitatea de a identifică noile oportunități și amenințări existențe în
mediul local, regional, național și european.
Proiectul strategiei de dezvoltare a orașului se bazeza pe 3 elemente
majore:
1. Rigurozitate metodologică bazată pe utilizarea unor instrumente de
planificare coerente și construcția unor modele de dezvoltare strategică
valide.
2. Implicarea comunității. Calitatea resursei umane existențe la nivelul
comunității reprezintă un atu care trebuie speculat la maximum în procesul de planificare strategică.
3. Neutralitate politică și coeziune comunitară. Strategia de dezvoltare a
orașului trebuie să utilizeze toate resursele și energiile comunității pentru identificarea obiectivelor comune pe termen mediu și lung. Raportarea la aceleași obiective strategice comunitare pe termen mediu și
lung (indiferent de modificările politice la nivel de conducere
administrativă) reprezintă un element cheie pentru succesul strategiei.

5
{
}
conceptul strategic cheie
Cluj-Napoca: planificarea strategică 2014-2020

CALITATEA VIEȚII
Cluj Napoca trebuie să speculeze oportunitățile existențe în noul
context european. Nouă fază de dezvoltare trebuie să să fie una
în care accentul este pus pe conceptul de calitate a vieții. Dincolo de dezvoltarea infrastructurii orașul nostru trebuie să devină
o comunitate cu un nivel de viață ridicat, comparabil cu marile
orașe europene. Vorbim aici de un oraș sofisticat, cu economie și
servicii bazate pe inteligență, antreprenoriat și creativitate, cu un
nivel de prosperitate crescut, cu o comunitate universitară
dinamică și cu alegeri multiple pentru locuitorii săi în ceea ce
privește calitatea vieții. În sinteză ne referim la o comunitate
care atrage prin prosperitate și calitatea vieții o resursa umană
sofisticată și antreprenoriala, un oraș creativ (creative city).
Cele 8 dimensiuni strategice pe care se axeaza procesul de planificare strategica sunt:
 Oameni și comunitate (asociativitate, educație, multiculturalism, incluziune socială, resurse umane, etc.)
 Orașul inovativ, creativ, competitiv (ICC): Competivitate, dezvoltare economică locală, turism, IT, etc.
 Dezvoltare urbană și planificare spațială
 Orasul verde: politici de mediu
 Bună guvernare: calitatea serviciilor publice locale,
transparență, participare cetățenească, e-guvernare, etc.
 Cultură și identitate locală: identitate istorică, cultură, europenizare, etc.
 Orașul sănătos: sănătate publică, stil de viață, spitale, etc.
 Orașul sigur: siguranță, conflict, riscuri, mediere, etc.
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Orașul trebuie să fie mai mult decît o sumă de grupuri cu interese
diverse și să devină o comunitate cu obiective și valori strategice
bine definite, acceptate și promovate în mod coerent.
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Metodologie
Cluj Napoca nu este tipul de comunitate în care managementul administrativ
este cel care identifică de o manieră izolată obiectivele strategice de dezvoltare și ”calauzește înțelept” locuitorii în direcția dorită. Un oraș sofisticat are
nevoie de implicarea resurselor de creativitate și energie din comunitate, iar
administrația locală are un rol de facilitator și integrator al perspectivelor
strategice existențe. Întregul demers de planificare este subsumat metodologic acestei idei.
Procesul de planificare strategică se întinde pe durată unui an (septembrie
2012 - septembrie 2013) și include următoarele etape:
Analiza structurala preliminara (ASP)
Aceasta analiza va cuprinde:
 Monitorizarea și analiza principalilor indicatori de calitate ai vieții la nivelul
comunității:
• accesul la servicii publice de calitate
• coeziunea la nivelul comunității
• oportunități de petrecere a timpului liber
• accesul la evenimente culturale
• accesul la viața sportivă și facilități sportive
• nivelul de prosperitate economică
• calitatea sistemului educațional local
• calitatea sistemului de sănătate publică locală
• calitatea mediului
• coerența dezvoltării urbane și accesul la locuințe
• calitatea sistemelor de transport
• impactul comunitatii asupra deciziilor politice/administrative, etc
 Analiza datelor cantitative/calitative esențiale ale orașului în 2012 (evoluții
demografice, economice, sociale, legale, noi evenimente culturale, etc)
 Analiza planurilor de dezvoltare strategică la nivel european, național, regional și județean capabile sa influențeze dezvoltarea orașului
 Analiza documentului de planificare strategică 2007-2012 pentru a identifica perspective strategice existente, obiective implementate, ținte
operaționale valabile, puncte de continuitate.
 Analiza principalilor indicatori de avantaj competitiv dezvoltați de comunitate in ultimii 7 ani
 Analiza elementelor strategice cheie (ESC) în ceea ce privește evoluția isto-
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rică a comunității cluejene
 Studii sociologice în ceea ce privește așteptările comunității, percepțiile asupra problemelor considerate strategice, valorile asociate comunității, profilul
orașului din perspectiva locuitorilor și grupurilor relevante (antreprenori,
studenți, turiști, investitori externi, etc)

Dezvoltarea viziunii comunității 2013-2020
Viziunea presupune definirea”viitorului dezirabil” al Clujului, modul în care ne
dorim ca orașul nostru să arate pe termen lung. Este vorba despre:
 modul în care comunitatea se raportează la proprii cetățeni (ce le oferă în
mod esențial acestora?)
 valorile principale ale comunității
 definirea a ceea ce ne diferențiază față de alte localități similare.
Stabilirea unei viziuni coerente se realizează prin dezbateri publice cu actori
cheie ai comunității, se raportează atât la viziunea pentru perioada anterioară
cât și la schimbările majore apărute în mediu și vizează construcția unei
identități a orașului pe termen mediu și lung.

Analiza politicilor publice sectoriale la nivelul
comunității
 Identificarea sectoarelor de dezvoltare cheie: economie, turism, viață universitară, sănătate publică, tineret, multiculturalism, cultură, sport, etc). Vor fi
identificate cel puțin 15-20 de domenii cheie.
 Stabilirea unor grupuri de lucru pe fiecare din aceste politici publice sectoriale. Grupurile de lucru vor acționă autonom, pe bază unui cadru metodologic
general. Fiecare grup de lucru va avea coodonatori diferiți, persoane recunoscute pentru calitatea și expertiza din domeniul respective.
 Organizarea unor dezbateri publice pe fiecare domeniu de interes. Toate documentele relevante în dezbaterile sectoriale vor fi publicate pe site-ul primăriei.
 Dezvoltarea unor documente strategice pe fiecare politică publică sectorială.
 Metodologia generală va include cel puțin: analiză structurală a domeniului,
analize de tip PEST, analize SWOT, identificarea problemelor strategice cheie,
definirea de strategii sectoriale, propuneri de programe operaționale.
 Integrarea documentelor sectoriale existente într-un cadrul de planificare coerent.
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Identificarea factorilor strategici cheie (FSC) la nivelul
municipiului Cluj-Napoca
Această etapă este extrem de complexă și presupune o analiză transversală a
documentelor de politici publice sectoriale, a analizelor de mediu, a analizelor
de capacitate internă a comunității, a contextului strategic existent, avînd că
obiectiv final identificarea marilor probleme strategice (FSC) cu care se confruntă comunitatea clujeană. Analiză va permite de asemenea definirea profilului orașului (elemente pozitive și negative) și identificarea avantajul
competitiv al Clujului.

Dezvoltarea obiectivelor strategice la nivelul
comunității. Planul de acțiune
Această etapă presupune dezvoltarea (pe bază concluziilor accumulate și a
analizei FSC) propunerilor privind alegerile strategice majore ale comunității.
Care sunt țintele strategice principale ale Clujului pe următorii 7 ani? Principalele obiective strategice trebuie selectate pe bază unei prioritizari bazate pe
analiză FSC și construcției de scenarii în funcție de analiza avantajului competitiv. Obiectivele strategice trebuie să fie în număr limitat și să se integreze în
profilul strategic definit al orașului.
Ele vor fi dublate de un plan de acțiune axat pe:
 obiective realiste și măsurabile
 structuri și politici de implementare coerente (la nivel managerial, administrativ, financiar)
 identificarea responsabilităților
 programare în timp
 programe operaționale integrate
Proiectul de planificare strategică este supus aprobării Consiliului Local.
În urma evaluarii Consiliului proiectul poate fi adoptat oficial de comunitate și
implementat.

Sisteme de monitorizare și evaluare
Aceste sisteme trebuie să definească indicatori de monitorizare a implementării, evaluare a evoluției obiectivelor strategice principale și reconfigurare periodică a strategiei. In nici un caz existența unui document strategic 2014-2020
nu înseamnă imobilitate în ceea ce privește obiectivele strategice definite. În
contextul dinamic actual strategia trebuie să cunoască cel puțin o evaluare
anuală pentru a își păstra relevanța. Mecanismele de monitorizare și evaluare
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trebuie să fie structurate pe baza unui parteneriat administrație-comunitate
(structuri de monitorizare permanente, comisii mixte de lucru, procese de evaluare anuală, etc).
Strategia de dezvoltare 2014-2020 a fost construită pe baza valorizării extinse
a expertizei existente în comunitatea clujeană. Succesul implementării este direct dependent de existența unui parteneriat permanent între administrația locală și comunitate. Aceasta nu este strategia Primariei și Consiliului Local
Cluj-Napoca ci strategia întregii comunități.
Câteva observații esențiale din punct de vedere al implementării și evaluării
• Tipul de planificare ales de Cluj-Napoca, precum și profilul strategic complex
necesită un mecanism permanent de implementare, monitorizare și evaluare
care să reunească administrația locală și comunitatea
• Există un pericol permanent de a vedea strategia ca un “to do list” și a ignora factorii strategici cheie
• Este foarte importantă corelarea dezvoltarii strategice a orașului cu partenerii din zona metropolitană; sunt necesare mecanisme permanente de consultare
• Sugeram construcția a trei grupuri de IME (implementare, monitorizare, evaluare), pe baza dimensiunilor strategice din procesul de planificare strategică:
a) un grup strategic pe dimensiunile Oameni și comunitate, Cultura și
Identitate Locală
b) un grup strategic pe dimensiunile Orașul sigur, sănătos, verde, bună
guvernare , participare, dezvoltare urbană/planificare spațială
c) un grup strategic pe dimensiunea Orasul ICC (dezvoltare economică,
turism, IT, marketing)
• Grupurile IME cuprind reprezentanți ai comunității și ai administrației și se
reunesc de cel puțin 3 ori pe an
• Anual se organizează o întâlnire de evaluare a strategiei care permite analiza dezvoltarii locale și ajustarea (dacă este cazul) parametrilor de dezvoltare
strategică. În cadrul acestei reuniuni anuale de evaluare se analizeaza și modificări în analiza indicatorilor de calitate a vieții
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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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METODOLOGIA
grupurilor de lucru sectoriale

Cluj Napoca nu este tipul de comunitate în care managementul administrativ este cel care
identifică de o manieră izolată obiectivele strategice de dezvoltare și ”călăuzește înțelept”
locuitorii în direcția dorită. Un oraș sofisticat are nevoie de implicarea resurselor de creativitate și energie din comunitate, iar administrația locală are un rol de facilitator și integrator al perspectivelor strategice existente. Întregul demers de planificare este subsumat
metodologic acestei idei și conceptului de calitate a vieții în municipiul Cluj-Napoca.
Planificarea strategică a orașului conține, ca parte esențiala a metodologiei, realizarea
unor analize sectoriale la nivelul comunității pe domenii strategice relevante. Aceste analize au fost realizate de către grupuri de lucru specializate, compuse din membrii ai
comunității clujene și invitați din afara acesteia.
Fiecare grup de lucru are între 1 și 3 coordonatori, persoane recunoscute pentru calitatea
profesională și expertiza din domeniul vizat.
Grupurile de lucru au acționat autonom. Coordonatorii au stabilit lista de activități, dezbateri, evenimente pe care le-au considerat importante pentru grupul lor precum și partenerii relevanți.
În mod inevitabil unele zone de analiză s-au suprapus; de aceea coordonatorii au avut
acces la datele de contact ale tuturor grupurilor de lucru, și au interacționat pe parcursul
procesului.
Din punct de vedere metodologic, pentru o cât mai buna integrare a documentelor sectoriale, rapoartele finale ale grupurilor de lucru conțin:
- O analiză preliminară (situația sectorului avut in coordonare la momentul 2013, istoric,
evoluții, trenduri, date statistice, analize existente deja, etc.)
- O analiza de mediu si capacități de tip PEST, SWOT sau similare
- O identificare a problemelor strategice cheie (PSC) în sectorul analizat (nu mai mult de
5). Este vorba de marile probleme care afectează calitatea politicilor publice în domeniu
pe termen lung și de o manieră determinantă
- Definirea de strategii sectoriale ca răspuns la PSC
- O analiza a potențialului de avantaj competitiv al orașului în sectorul coordonat
- O lista de propuneri de programe operaționale, plasate în ordinea priorității lor (nu mai
mult de 15)
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COOrDONATOrII
grupurilor de lucru sectoriale

Oameni si comunitate:
WG Asociativitate si filantropie: Simona Serban (Fundatia Comunitara Cluj, )Alina
Porumb, (Asociatia pentru Relatii Comunitare), Mihaela Rus
(Asociatia Femeilor de Afaceri)
WG Multiculturalism: Levente Salat (FSPAC, UBB), Istvan Hortvath (Institutul
pentru Studierea Problemelor
Minorităţilor Naţionale)
WG Educație universitară
(uniunea universitatilor
Clujene): Radu Munteanu
(UTCN), Radu Cătana (UBB),
Alexandru Irimie (UMF), Valentin Cernea (UMF), Adriana
Berea (Academia de Muzică),
Mara Rațiu (UAD), Carmen Socaciu ( USAMV)
WG Educație preuniversitară: Mircea Miclea
WG Incluziune socială:
Eniko Vincze (UBB), Florin
Moisa (Centrul de resurse pentru Comunitățile de Romi)
WG Demografie și resurse
umane: Traian Rotaru (UBB),
Dan Chiribucă, (UBB)

Clujul antreprenorial (Inovativ, Creativ, Competitiv):
WG Dezvoltare economică locală: Dan Lazar
(UBB), Marcel Pop (UBB), Bogdan Moldovan (UBB)
WG Turism: Cristina Bolog,
Valentin Toader, Adrian Bradea
WG Orașul diferit, marketing teritorial: Rodica M.
Candea, (UTCN), Andrei
Țigănaș, Ioan Hosu, (UBB)
WG Antreprenoriat și
inovație în comunitate:
Cristian Dascalu, (Clujhub)

Dezvoltare urbana
si planificare spatiala
WG dezvoltare
urbană/planificare
spațială: Șerban Țigănaș (Ordinul Arhitecților din România), Eugen Panescu (Ordinul
Arhitecților din România)

Clujul verde (dezvoltare durabila)

WG Mediere comunitară:
(Christian Chereji, FSPAC,
UBB), Virgiliu Țârău (UBB),
Adrian Pop

WG Mediu: Alexandru Ozunu
(UBB)

WG Sport și comunitate:
Ovidiu Blag

WG Safe City: Adrian Ivan
(UBB)

Clujul Sigur

Bună guvernare
WG IT și E-guvernare: Nicolae Urs (UBB) , Ioan Drăgan
(Cluj IT), Alexandru Tulai (IT
Cluster), Stelian Brad, (Universitatea Tehnica Cluj)
WG Democrație participativă: Irina Kantor (UBB), Carmen Greab (UBB), Norbert
Petrovici (UBB)

Cultură și identitate
locală
WG Dimensiunea europeană a Clujului: Nicolae
Paun (UBB), Vasile Pușcaș
(UBB)
WG Leadership regional:
Nicolae Barna (UBB), Mircea
Maniu (UBB), Pompei Cocean
(UBB)
WG Cinematografie: Tudor
Giurgiu (TIFF), Melinda Boros
(Clorofilm), Cristian Hordilă
(TIFF)
WG Identitatea istorică a
orașului: Ovidiu Ghita (UBB),
Marius Bucur (UBB)
WG Cultură și industrii
creative: Rarița Zbranca, Florin Moroșanu, István Szakáts

Clujul sănătos
WG Public Health: Anca Buzoianu, (UMF Cluj), Radu Câmpian, (UMF Cluj), Răzvan
Cherecheș (CPH)
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INOVAȚIE
PARTICIPARE
UNIVERSITATE
Acești factori strategici
(KSF) vor influența
dezvoltarea orașului în
următoarele

decenii.
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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 în dezvoltarea comunității clujene. De
aici, importanța ce trebuie acordată indicatorilor specifici, dezvoltării unor sisteme de monitorizare și măsurare a performanțelor, creșterii calității serviciilor publice și private și valorificării 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 derivă de aici, 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 câștigă 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 în 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 afectată de fenomene asociate corupției și de manifestări ale clientelismului politic.
8. O altă problemă strategică este legată de capacitatea comunității și a administrației de a
atrage și reține investitori, precum și de a sprijini antreprenoriatul local. Aceasta este generată de proceduri administrative stufoase, incoerență administrativă la nivelul Zonei Metropolitane, nivel scăzut al informațiilor privind mediul de afaceri local, infrastructura de afaceri
deficitară, grad 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 strategică, precum și pe baza analizei
problemelor strategice cheie și 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. Măsuri și mecanisme multi-sectoriale direcționate către grupuri vulnerabile, persoane dezavantajate și zone marginalizate, integrate în politicile sectoriale prin care autoritățile
administrației locale își exercită atribuțiile față de cetățeni și coordonate printr-un mecanism
al incluziunii sociale, care: (a) promovează politicile în vederea asigurării incluziunii economice; (b) creează condiții de infrastructură, resurse umane și competențe profesionale adecvate asigurării accesului la servicii publice (educaționale, locative, etc) de calitate; (c)
furnizează servicii specializate prin care se facilitează participarea deplină la viața orașului și
accesul la bunurile acestuia; (d) realizează incluziunea și desegregarea socio-teritorială a
zonei de locuire defavorizată Pata Rât; (e) coordonează instrumentele instituționale ale elaborării, implementării și monitorizării măsurilor integrate de incluziune a grupurilor marginalizate, printre ele rome, printr-o Unitate de Incluziune și Economie Socială înființată în cadrul
Primăriei.
16. 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).
17. 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.
18. 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.

