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I. CADRUL DE REFERINŢĂ 

 

CAPITOLUL 1  

Prezentarea generală a judeţului Cluj 
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1.1. Aşezare, populaţie, suprafaţă  

 

Judeţul Cluj este situat în partea de nord-vest a României, fiind capitala regiunii de dezvoltare 

Nord-Vest (Transilvania de Nord) şi aflându-se la graniţa cu regiunea de dezvoltare Centru. 

Vecinii săi sunt: 

 la nord-est - judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud 

 la est - judeţul Mureş 

 la sud - judeţul Alba  

 la vest - judeţul Bihor  

 la nord - judeţul Sălaj.  

Poziţia geografică oferă județului un avantaj competitiv deosebit, având în vedere faptul că 

județul Cluj se află relativ în apropierea granițelor cu Ungaria și Ucraina, precum şi într-o 

zonă de convergentă a mai multor culoare de dezvoltare: Coridorul Oradea-Cluj-Brașov-

Bucureşti, care va lega coridoarele paneuropene 5 şi 9, permițând conectarea României cu 

axele de comunicații din Europa Centrală; Coridorul Suceava-Cluj, principală axă de 

comunicație est-vest din ţară, precum şi mai multe axe tradiționale de comunicație către 

centrul țării. 

 

Figura 1.1.1. Poziţia judeţului Cluj în cadrul României şi a regiunii de dezvoltare Nord-Vest 
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Cu o populaţie de 694.136 de locuitori, judeţul Cluj ocupă locul 8 în ierarhia judeţelor la nivel 

naţional cu o pondere de 3,2% din populaţia ţării. 

Judeţul Cluj are o suprafaţă de 6.674, 4 km2 (2,8% din suprafaţa României) situându-se pe 

locul 12 între judeţe ca şi mărime. Din această suprafaţă, 63,8% este acoperită de terenuri 

agricole, 25,1% de păduri şi alte vegetaţii forestiere, 2,9% este ocupată cu construcţii, 1,8% 

căi de comunicaţii şi căi ferate, iar 5% îl reprezintă terenurile degradate şi neproductive. 

 

1.2. Unităţi administrativ-teritoriale  

 

Judeţul Cluj are o reţea de localităţi formată din: 

 un municipiu de rang 1: Cluj-Napoca – care, cu o populaţie de 307.136 locuitori 

(2011) este cel de al doilea centru urban din România. Municipiul Cluj are cel mai 

puternic efect de polarizare, concentrând 66,8% din populația județului, exercitând 

efecte negative asupra dezvoltării celorlalte centre urbane din județ. 
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 4 municipii de rang 2: Turda – 56.775 locuitori, Dej – 38.075 locuitori, Câmpia 

Turzii – 26.209 locuitori şi Gherla – 22.012 locuitori  

 un oraş de rang 3: Huedin – 9.673 locuitori 

 75 comune, având 420 de sate în care locuiesc 234.256 de persoane. 

 

Figura 1.2.1. UAT-uri componente ale judeţului Cluj 

 

Unităţi teritoriale de planificare 
 

În vederea identificării reţelei potenţialilor poli de dezvoltare precum şi a zonelor de influenţă 

(nu e cazul aglomerărilor urbane mari) la nivelul regiunii Nord-Vest (Transilvania de Nord) a 

fost elaborată o metoda de zonare a teritoriului regiunii în unităţi teritoriale de planificare 

(UTP). S-a avut în vedere şi orientarea Comisiei Europene în ce priveşte dezvoltarea rurală. 

UTP-urile corespund unor zone având anumite caracteristici comune precum şi o 
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funcţionalitate unitară. Astfel UTP-ul se poate individualiza printr-o identitate culturală 

comună, prin gravitaţia în jurul aceloraşi centre de influenţă, prin relaţii strânse de colaborare 

economică între localităţile componente etc. La nivelul unor UTP-uri erau deja constituite 

asociaţii între unităţile administrativ teritoriale componente altele aveau doar un caracter 

informal.  

UTP-ul este compus din mai multe unităţi administrativ-teritoriale (comune şi oraşe) fără ca 

limitele ei să ţină cont neapărat de graniţele judeţene. De asemenea UTP-urile diferă sensibil 

din punct de vedere al populaţiei sau a mărimii teritoriului pe care îl delimitează.  

Criteriile enumerate mai sus au fost dezvoltate împreună cu partenerii judeţeni (la nivelul 

grupului coordonatorilor ştiinţifici – arhitecţi şefi, vicepreşedinţi, cadre universitare, experţi 

ADR Nord-Vest). Astfel a fost fundamentată o metoda de validare a UTP-urilor care a luat în 

considerare un număr de 11 criterii vizând atât componenta naturală (relief resurse naturale 

protecţia patrimoniului natural etc.) cât şi componenta antropică de susţinere (structura şi 

dinamica populaţiei, dezvoltarea aşezărilor, dezvoltarea infrastructurilor tehnico-edilitare etc.) 

Fiecare dintre propunerile de UTP-uri a fost evaluata cu metoda amintita iar acele UTP-uri 

care nu au întrunit un punctaj minim au fost considerate neviabile. 

La nivelul judeţului Cluj au fost delimitate 4 astfel de unităţi teritoriale de planificare în 

cadrul Planului de dezvoltare al regiunii Nord-Vest pentru perioada 2007-2013. Date fiind 

modificările survenite în ultimii ani (de ex. apariţia Zonei Metropolitane Cluj-Napoca, 

creşterea ariei de polarizare a municipiului Cluj), propunem mici retuşări ale limitelor UTP-

urilor de la acel moment, pe baza relaţiilor funcţionale existente între localităţi (s-au luat ca 

indicatori rata navetismului către oraşele judeţului şi rata migraţiei definitive cu domiciliul). 

Spre exemplu, deşi nu fac parte din Zona Metropolitană Cluj, s-au introdus în UTP-ul din 

jurul municipiului comune precum Căpuşu Mare, Aghireş, Suatu, Mociu, care au legături 

funcţionale preponderent cu Cluj-Napoca şi nu cu Huedin sau Gherla, fiind amplasate de-a 

lungul unor căi de comunicaţii importante şi uşor accesibile din municipiu. 

 

Figura 1.2.2. UTP-uri în judeţul Cluj - propunere 
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Aceste UTP-uri nu au pretenţia că se suprapun perfect peste limitele Asociaţiilor de 

Dezvoltare Intercomunitară existente în judeţ (în număr de peste 20 şi cu multe suprapuneri şi 

zone neacoperite) sau peste zonele exacte de influenţă ale oraşelor din judeţ.  

Scopul acestei zonificări este de a apropia strategia de nivelul local şi microregional şi de a 

stimula cooperarea dintre oraşe şi comune pentru conceperea şi derularea de proiecte comune. 

 

1.3. Cadrul natural  

 

Judeţul Cluj de situează în zona de contact a trei unităţi naturale reprezentative: Munţii 

Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei. Relieful este predominant deluros şi 
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muntos, altitudinile maxime înregistrându-se în masivele Vlădeasa (1.842 m) şi Muntele Mare 

(1.826 m), iar altitudinea minimă la ieşirea Someşului din judeţ 227m. 

Prin poziţia sa, judeţul Cluj beneficiază de un climat continental moderat.  

Reţeaua hidrografică este reprezentată de râurile: Someşul Mic inclus aproape integral în 

cuprinsul judeţului, Crişul Repede şi Arieşul inferior, lacuri naturale şi iazuri (Cătina Popii I 

şi Popii II, Geaca, Ţaga etc.) şi de lacurile de interes hidroenergetic: Beliş-Fîntînele, Tarniţa şi 

Gilău. 

Mediile anuale ale temperaturii aerului sunt de 2° C în sectorul muntos (masivele Vlădeasa şi 

Muntele Mare), iar în restul teritoriului de 6° C. Amplitudinile termice anuale au valori 

cuprinse între 17 - 19 °C în zona montană şi cresc la 23-25 °C în regiunile deluroase, de podiş 

şi câmpie. 

Judeţul dispune de resurse naturale bogate şi variate: minereurile de fier, combustibili 

minerali (cărbuni bruni şi turbă), o gamă variată de minerale utile şi roci, între care: cuarţ şi 

feldspat, dacite şi andezite, granite, calcare şi dolomite, tufuri calcaroase, nisipuri caoline, 

sare, dom gazeifer. 
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CAPITOLUL 2  

ECONOMIA JUDEŢULUI  
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2.1. Cadrul general 

 

Conform ultimelor date statistice puse la dispoziţie, în anul 2008, Judeţul Cluj a înregistrat un 

PIB de 19.984,7 lei, ceea ce reprezintă 3,9% din PIB-ul naţional şi 34,5% din cel al Regiunii 

Nord-Vest.  

În termeni absoluţi, PIB judeţean a crescut continuu în perioada 2000-2008, în linie cu 

tendinţa de la nivel naţional şi regional, după cum indică şi graficul de mai jos.  

 

Figura 2.1.1. Dinamica PIB a judeţului Cluj, în perioada 2000-2008 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

Cu toate acestea, rata reală de creştere a PIB judeţean a fost mult mai scăzută în perioada 

2000-2008, pe fondul unei rate ridicate a inflaţiei, mai ales la începutul anilor 2000. Din 

graficul de mai jos, se poate observa că dinamica PIB judeţean a fost similară cu cea a PIB de 

la nivel naţional, cu excepţia anilor 2007-2008, în care economia judeţului a înregistrat 

oscilaţii majore. Mai mult, după o creştere remarcabilă în anul 2007, în anul 2008 PIB 

judeţean a cunoscut o uşoară scădere în termeni reali, judeţul Cluj fiind afectat mai repede de 

criza globală decât economia naţională sau cea regională. Una dintre explicaţii poate consta 
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din ponderea mai ridicată a sectorului construcţiilor în economia judeţului, acesta fiind afectat 

de criză încă din 2008. 

 

Figura 2.1.2. Indicele de creştere cu baza în lanţ la PIB-ul real, la nivelul judeţului Cluj, regiunii 

Nord-Vest şi României, 2000-2008 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011. Calcule proprii pe baza Deflatorului PIB calculat de Banca Mondială pentru 

România (http://data.worldbank.org/romanian?cid) 

 

În anul 2008, contribuţia judeţului Cluj la PIB al României a fost de 3,9%, procent rămas 

aproape neschimbat în ultimii 10 ani, ceea ce indică o creştere a economiei locale similară cu 

cea de la nivel naţional. În mod similar, contribuţia judeţului la PIB al Regiunii Nord-Vest a 

variat sinusoidal în intervalul 32-36%, în perioada 2000-2008, fără a indica discrepanţe 

majore între dinamica economiei regionale şi a celei judeţene.  

 

Figura 2.1.3. Contribuţia judeţului Cluj la PIB-ul naţional şi regional, în perioada 2000-2008 

http://data.worldbank.org/romanian?cid
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011. Calcule proprii. 

 

Din punct de vedere al performanţelor economice, judeţul Cluj se află detaşat pe primul loc în 

Regiunea Nord-Vest şi Macroregiunea I, ocupând locul IV la nivel naţional, după Municipiul 

Bucureşti, Ilfov şi Timiş, la egalitate cu Judeţul Constanţa. La nivelul anului 2008, 

PIB/locuitor la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) la nivelul Judeţului Cluj era de 

14.100 Euro, cu 20,5% peste media naţională şi cu 35,6% mai mult decât media Regiunii 

Nord-Vest. Cu toate acestea, PIB/locuitor de la nivelul judeţului se afla, în 2008, la 56% din 

media UE-27.  

 

Figura 2.1.4. PIB/locuitor (PPS) în anul 2008 – media UE-27 = 100% 
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Sursa: Eurostat Database, 2011 

Faţă de anul 2000, indicatorii macroeconomici ai Judeţului Cluj au cunoscut îmbunătăţiri 

semnificative, în linie cu tendinţa regională şi naţională. Astfel, în anul 2000, PIB/locuitor 

(PPS) la nivelul judeţului Cluj era de doar 6.100 Euro, ceea ce reprezenta 32% din media UE-

27. Cu această valoare, Judeţul Cluj se afla tot pe locul IV la nivel naţional, depăşind cu 22% 

media naţională, respectiv cu 32,6% media regională. În pofida acestor performanţe ale 

economiei judeţe, dinamica PIB/locuitor în intervalul 2000-2008 în Judeţul Cluj a fost mai 

redusă decât cea din judeţe cu o dezvoltare similară (Ilfov, Timiş, Sibiu, Argeş, Prahova).  

Prin urmare, avem de a face cu o creştere a disparităţilor economice dintre Municipiul 

Bucureşti şi Judeţul Ilfov, care au crescut într-un ritm alert şi au ajuns în jurul mediei UE-27, 

şi celelalte judeţe ale ţării. De asemenea, se remarcă o creştere a disparităţilor intra-regionale, 

diferenţele dintre performanţele economice ale Judeţului Cluj şi cele ale Regiunii Nord-Vest 

fiind tot mai pronunţate. 

 

Figura 2.1.5. Dinamica PIB/locuitor (PPS) în perioada 2000-2008 
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Sursa: Eurostat Database, 2011 

Nivelul relativ ridicat al PIB/locuitor indică faptul că activitatea economică de la nivelul 

Judeţului Cluj are o valoare adăugată ridicată, bazată, în mare parte, pe sectorul terţiar şi pe 

ramuri industriale cu un nivel ridicat al productivităţii (echipamente IT&C, metalurgie, 

echipamente, etc.).  

În anul 2008, contribuţia Judeţului Cluj la PIB-ul regional era de 34,5%, uşor mai ridicată 

decât în anul 2000 (33,9%). Această contribuţie plasează judeţul pe prima poziţie la nivel 

regional, la mare distanţă de Judeţul Bihor, care se află pe poziţia secundă.  

 

Figura 2.1.6. Contribuţia judeţeană a PIB-ului regional, în 2008 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

În ceea ce priveşte prognoza dinamicii PIB judeţean în perioada 2009-2014, studiul „Proiecţia 

principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2014”, elaborat de 

Comisia Naţională de Prognoză în primăvara anului 2011, relevă faptul că în anul 2014 PIB al 

Judeţului Cluj va ajunge la 31.032,8 mil. lei, în creştere cu 55,3% (în termeni absoluţi) în 

comparaţie cu valoarea din 2008. 

 

Figura 2.1.7. Nivelul prognozat al PIB-ului judeţului Cluj în perioada 2009-2014 (preţuri curente) 
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Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, „Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial 

până în 2014” 

 

Spre comparaţie, la nivel regional, studiul prevede o creştere nominală a PIB de 39,9% în 

perioada 2009-2014, iar la nivel naţional de doar 36,7%. În consecinţă, contribuţia judeţului 

Cluj la economia Regiunii Nord-Vest este aşteptată să crească de la 34,5% în 2008 la 38,3% 

în 2014, în timp ce la PIB naţional de la 3,9% la 4,4%.  

 

Figura 2.1.8. Contribuţia prognozată a judeţului Cluj la PIB naţional şi regional, 2009-2014 
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Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, „Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial 

până în 2014”. Calcule proprii. 

 

2.2. Analiza sectorială 

Din punct de vedere structural, economia Judeţului Cluj se bazează în special pe servicii şi 

industrie, care contribuiau cu 58,3%, respectiv 23,7% la valoarea adăugată brută (VAB) 

judeţeană în 2008. Raportat la structura economiei regionale şi naţionale, Judeţul Cluj are o 

pondere mai ridicată a sectorului terţiar şi de construcţii, respectiv o pondere mai redusă a 

industriei şi agriculturii. Ponderea mare a sectorului de servicii justifică performanţele ridicate 

ale economiei judeţene, cunoscut fiind faptul că economiile dezvoltate au o pondere a acestui 

sector de 70-80%.  

 

Figura 2.2.1. Contribuţia sectoarelor la VAB-ul regional şi judeţean în regiunea Nord-Vest în 2008  
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Sursa: EUROSTAT Database 

 

Se remarcă, de asemenea, ponderea ridicată a sectorului de construcţii în valoarea adăugată de 

la nivel regional – 13,5% - aceasta fiind rezultatul boom-ului imobiliar de după 2005, când în 

judeţ s-au construit aproape 20.000 de locuinţe noi.  

 

Tabel 2.2.1. Contribuţia sectoarelor la VAB, în 2008 

Nivel teritorial Agricultură, 

silvicultură şi 

pescuit 

Industrie Construcţii Servicii 

% din VAB totală 

U.E. – 27 1,7 17,9 6,3 74,1 

România 7,4 25,8 11,9 54,9 

Regiunea Nord-Vest 8,6 26,8 10,8 53,8 

Judeţul Cluj 4,6 23,6 13,5 58,3 
Sursa: Eurostat, 2011 

 

În ceea ce priveşte modificările structurale ale economiei judeţului, putem observa între 2000 

şi 2008, o tendinţă de creştere a sectorului construcţiilor, de la 6% la 13,5%, concomitent cu 
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reducerea ponderii celorlalte sectoare, mai ales a agriculturii, de la 9,3% la 4,6%. Ponderea 

industriei şi serviciilor în valoarea adăugată brută a judeţului au înregistrat scăderi 

nesemnificative în acest interval, continuând să rămână cele mai importante sectoare ale 

economiei locale.  

 

Figura 2.2.2. Structura valorii adăugate brute de la nivelul judeţului Cluj, în 2000 şi 2008 
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Sursa: EUROSTAT database 

 

Figura 2.2.3. Ponderea principalelor sectoare în valoarea adăugată brută realizată la nivelul 

judeţului Cluj, 2000-2008 
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Sursa: EUROSTAT Database 

 

Economia judeţului Cluj, poate fi caracterizată drept o economie complexă, cu profil urban, 

dominată de un sector terţiar bine reprezentat, cu o industrie diversificată şi stabilă, un sector 

imobiliar dinamic.  

Sectorul Primar 

Sectorul agricol este relativ slab dezvoltat, contribuind cu doar 5% la Produsul Intern Brut al 

judeţului şi cu 19% la producţia agricolă regională, în condiţiile în care dispune de aproape 

20% din terenurile agricole ale regiunii. Prin urmare, productivitatea medie a agriculturii 

judeţene este similară cu cea de la nivel regional. Cea mai importantă contribuţie o are 

producţia vegetală, cu 55%, urmată de sectorul zootehnic cu 44%, în timp ce serviciile 

agricole deţin mai puţin de 1% din valoarea adăugată generată în agricultură.  

Ponderea redusă a agriculturii în PIB-ul local are la bază mai multe premise obiective: 

condiţiile naturale care nu sunt prielnice unei agriculturi performante, ponderea redusă a 

populaţiei rurale şi a celei ocupate în agricultură, fărâmiţarea proprietăţii agricole, presiunea 

pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri cu destinaţie imobiliară, etc.  

 

Figura 2.2.4. Ponderea deţinută de judeţul Cluj în sectorul agricol al regiunii Nord-Vest 
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Fig. 2.1.7. 

 

 

 

 

Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

Cu toate acestea, Judeţul Cluj are o serie de avantaje competitive în domeniul agricol, ce pot 

fi valorificate pe viitor: 

- deţine 154.059 de hectare de păşuni (locul II pe ţară), respectiv 85.729 de hectare de 

fâneţe (locul III la nivel naţional), favorabile dezvoltării unui puternic sector zootehnic 

- în judeţ existau, în 2009, 314.475 de ovine şi 47.777 de bovine, judeţul ocupând locul 

3, respectiv 5 la nivel naţional din perspectiva numărului de capete, cu premise 

favorabile pentru dezvoltarea industriei agroalimentare 

- condiţii naturale prielnice şi tradiţie în cultivarea secarei, legumelor, sfeclei de zahăr şi 

cartofilor, Clujul plasându-se în topul primelor 10 judeţene din ţară la suprafaţa 

cultivată şi/sau producţia acestor culturi 

Sectorul secundar 

Industria contribuie cu circa 24% la Produsul Intern Brut şi asigură 26% din locurile de 

muncă din judeţ. În context regional, Judeţul Cluj a contribuit în 2008 cu 22% la valoarea 

adăugată brută din industria Regiunii Nord-Vest. Sectorul industrial este dominat de ramurile 

industriei prelucrătoare (88,2% din cifra de afaceri totală din industrie), în timp ce industria 

extractivă şi cea energetică deţin doar 2,9%, respectiv 8,9%. Dacă în anul 2006, producţia 

industrială a judeţului reprezenta, în preţuri comparabile, doar 36,9% din nivelul înregistrat în 
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1990, în 2009 producţia industrială era la peste 86% din valoarea celei din 1990. Această 

creştere rapidă este rezultatul apariţiei, în ultimii 5 ani, a unor noi unităţi industriale cu capital 

străin.  

 

Figura 2.2.5. Structura cifrei de afaceri din industria judeţului Cluj pe sub-sectoare, 2009 
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Sursa: DRS Cluj, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj, 2011 

 

Cele mai importante ramuri ale industriei judeţene, din perspectiva cifrei de afaceri au fost, în 

anul 2009, industria de calculatoare şi produse electronice, industria alimentară, industria de 

construcţii metalice, materiale de construcţii şi industria chimică.  

De remarcat este faptul că, în ultimii ani, industria judeţului a înregistrat schimbări structurale 

majore, respectiv o reorientare dinspre ramurile cu competitivitate redusă (textile, 

încălţăminte, mobilă), caracterizate prin competitivitate redusă şi valoare adăugată scăzută, 

către cele înalt competitive, orientate către piaţa externă (echipamente IT&C, componente 

auto). Această evoluţie a fost influenţată atât de condiţiile pieţei (creşterea salariilor care a 

afectat industria de lohn, reducerea cererii pentru anumite produse, concurenţa produselor 

asiatice pe piaţa bunurilor de larg consum, etc.), dar mai ales de investiţiile străine care au fost 

atrase de judeţ în ultimii 5 ani în domeniile high-tech menţionate.  
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În anul 2009, valoarea producţiei industriale a continuat să crească, pe fondul creşterii 

exporturilor unităţilor industriale din judeţ, deşi o serie de firme au fost radiate, investiţiile 

reduse şi au existat disponibilizări semnificative (peste 8.500 de persoane în doar un an, 12% 

din total salariaţi în industrie).  

Sub-sectorul construcţiilor, mai nou analizat separat de cel secundar (al industriei) a 

înregistrat cea mai mare creştere în ultimul deceniu, el fiind condiţionat de trendul general al 

economiei naţionale şi judeţene. Astfel, mai ales după anul 2005, a existat un adevărat boom 

în domeniul construcţiilor rezidenţiale, iar construcţiile au ajuns să deţină o pondere de peste 

13% în PIB local, de 2,2 ori mai mult decât în anul 2000. Această dinamică a fost însă 

întreruptă în 2008, o dată cu instalarea crizei globale, care a afectat în primul rând piaţa 

imobiliară. În doar un an, între 2008 şi 2009, acest sector a disponibilizat 5.000 de salariaţi 

(peste 15% din total) şi a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri, în termeni nominali, de peste 

10%.  

Sectorul terţiar  

Aşa cum indicam mai sus, sectorul servicii aduce o contribuţie de 58,3% la valoarea adăugată 

brută a Judeţului Cluj, nivel care a rămas relativ constant în ultimii 10 ani. Judeţul Cluj avea, 

în anul 2008, o contribuţie de 37,3% la valoarea adăugată brută din sectorul serviciilor de la 

nivelul Regiunii Nord-Vest.  

În ceea ce priveşte structura sectorului terţiar, ponderea cea mai mare o deţin serviciile cu 

caracter comercial (comerţ-reparaţii, hoteluri şi restaurante, transporturi), cu 46% din totalul 

valorii adăugate generate de sectorul serviciilor, urmate de cele financiare şi imobiliare (28%) 

şi cele publice, cu doar 26%. În comparaţie cu anul 2000, a scăzut de la 43% la 28% ponderea 

intermedierilor financiare şi imobiliare, în favoarea celor din domeniul comerţului, turismului 

şi transporturilor, care au crescut cu 10 puncte procentuale şi a celor publice, care au crescut 

cu 5%.  

 

Figura 2.2.6. Contribuţia sub-sectoarelor la valoarea adăugată brută din servicii, judeţul Cluj, 2008 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

46%

28%

26%

Comerţ, hoteluri şi

restaurante, transporturi

Intermedieri financiare si

tranzacţii imobiliare

Administraţie publică,

servicii colective

 

Sursa: EUROSTAT Database 

Analizând productivitatea muncii, calculată ca VAB/persoană ocupată, putem observa că la 

nivelul judeţului Cluj, în anul 2008, se înregistra o valoare de circa 14.500 Euro/an/persoană 

ocupată, o valoare cu 16,1% mai mare decât media regională, respectiv cu 8,5% peste cea de 

la nivel naţional. Cu toate acestea, în comparaţie cu media U.E. – 27, de circa 27.200 Euro, 

Judeţul Cluj se situează la doar 53,3%.  

În ceea ce priveşte dinamica productivităţii muncii de la nivelul judeţului Cluj din ultimul 

deceniu, aceasta a crescut continuu, fiind în 2008 mai mare de circa 3 ori, în termeni absoluţi, 

decât cea din anul 2000. Pe întregul interval, productivitatea medie din judeţ s-a menţinut 

peste media regională şi naţională. În raport cu media U.E. – 27, productivitatea medie din 

judeţ era în 2000 cu 66,3% mai redusă, pentru ca în 2008 decalajul să se reducă la 46,7%.  

 

Figura 2.2.7. Productivitatea medie a muncii în perioada 2000-2008 (Euro/persoană ocupată/an) 
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Sursa: Eurostat Database, 2011. Calcule proprii 

Cea mai mică productivitate a muncii se înregistrează în sectorul primar din judeţ, sub media 

naţională şi mai mică decât cea din restul judeţelor regiunii, datorită unei valori adăugate mici 

şi a numărului mare de persoane ocupate în acest sector în raport cu producţia agricolă 

realizată. De asemenea, productivitatea muncii din servicii era, în 2008, uşor sub media de la 

nivel naţional. În schimb, productivitatea din construcţii şi industrie, de la nivelul judeţului 

Cluj, se situează peste valoarea din celelalte judeţe ale Regiunii Nord-Vest, respectiv peste 

valoarea medie de la nivel naţional.  

 

Figura 2.2.8. Productivitatea muncii în principalele sectoare ale economiei judeţene, regionale şi 

naţionale în perioada 2000-2008 (Euro/persoană ocupată/an) 
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Sursa: Eurostat Database, 2011. Calcule proprii. 

În 2008, comparativ cu anul 2000, productivitatea muncii a crescut cel mai mult în sectorul 

construcţiilor (de 4,1 ori, în termeni absoluţi) şi în cel al industriei (de 3 ori), aceste două 

sectoare ale economiei judeţului situându-se permanent peste performanţele medii de la nivel 

naţional şi regional din cele două domenii de activitate. În comparaţie cu media naţională, 

productivitatea muncii din industria clujeană era cu 5,6% mai mare, iar faţă de cea regională 

cu 23,1%. Similar, productivitatea medie a muncii din construcţii depăşea media naţională cu 

12,7%, iar pe cea a Regiunii Nord-Vest cu 20,7%.  

Sectorul serviciilor din judeţ a înregistrat, în perioada analizată, o dublare a productivităţii 

muncii, însă în 2008 a fost cu 3,6% sub media naţională din această ramură, deşi a continuat 

să depăşească cu 6,7% media Regiunii Nord-Vest. În perioada 2000-2007, productivitatea 

muncii din acest sector a depăşit constant media naţională. Explicaţia pentru declinul din 2008 

constă din creşterea populaţiei ocupate în domeniul serviciilor, concomitent cu o restrângere a 
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activităţii, mai ales în a doua jumătate a anului, când în judeţ au început să se resimtă efectele 

crizei globale.  

Productivitatea medie a muncii din agricultură era de 2,4 ori mai mare în 2008 faţă de anul 

2000, dar rămâne cu 11,5% mai redusă ca media naţională şi cu 26,5% sub media regiunii. 

Chiar dacă rata de ocupare în agricultură este mai redusă ca în alte zone ale ţării, aceasta este 

încă preponderentă în satele judeţului, unde se practică o agricultură de subzistenţă. În plus, 

judeţul nu dispune de condiţii naturale favorabile agriculturii la fel de bune ca alte judeţe din 

ţară sau chiar din regiune, ceea ce justifică decalajul faţă de indicatorii de la aceste niveluri.  

 

2.2.1. Agricultura şi silvicultura 

 

2.2.1.1. Importanţa agriculturii în economia judeţului 

 

Agricultura, împreună cu sectoarele în amonte şi în aval, contribuie la dezvoltarea economică 

generală. Documentele programatice reflectă aşteptări ridicate privind agricultura: a produce 

alimente sigure în cantităţi suficiente şi într-un mod sustenabil; a contribui la oferta de 

energie; a asigura protecţia resurselor naturale şi întreţinerea peisajului; a contribui la 

creşterea economiei şi a ocupării forţei de muncă, prin diversificarea activităţilor economice, 

a asigura oportunităţi de recreere, de agrement şi activităţi culturale pentru vizitatori; a creşte 

calitatea vieţii şi a asigura accesul la servicii moderne pentru persoanele din mediul rural. 

Condiţiile naturale şi climatice variate ale judeţului oferă posibilitatea dezvoltării unei 

agriculturi complexe, care constituie o ramură importantă în economia judeţului, participând 

semnificativ la realizarea produsului intern brut. Un rol important în cadrul acestui sector 

economic îl deţine zootehnia, dar o pondere însemnată o are şi producţia vegetală. Atât 

sectorul vegetal, cât şi cel zootehnic traversează o perioadă de tranziţie caracterizată prin 

reducerea producţiei de la an la an, situaţie ce reclamă adoptarea unor măsuri care să 

stimuleze procesul relansării agriculturii judeţului. 

 

Figura 2.2.9. Situaţia fondului funciar după modul de folosinţă în judeţul Cluj, anul 2010 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

27.29%

23.02%
12.83%

1.35%

2.89%

25.12%

5.01%

0.68%

1.76%

Arabilă Păşuni Fâneţe

Vii şi pepiniere viticole Livezi şi pepiniere pomicole Păduri şi alta vegetaţie forestieră

Ocupată cu ape, bălţi Ocupată cu construcţii Căi de comunicaţii şi căi ferate

Terenuri degradate şi neproductive

 
Sursă: INS Tempo Online TEMPO_AGR101A_16_9_2011 

 

Teritoriul judeţului Cluj este de 6.674
 
km

2
, iar terenul agricol acoperă 64% din suprafaţa 

totală a judeţului. Structura terenurilor agricole este prezentat în figura 1. Nota de bonitare 

medie a terenului arabil este de 43 puncte, sub media pe ţară (54 puncte).
1
 

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul Agricultură şi piscicultură
2
 a fluctuat în perioada 

2000-2008 (figura 2.2.10.), atât la nivel judeţean, cât şi la nivel regional şi naţional, fluctuaţia 

cea mai mare observându-se la nivel naţional. În anii 2003, 2004 şi 2006 valoarea produsă în 

acest sector în judeţul Cluj a fost mai ridicată, dar în anul 2008 a scăzut la doar 108% din 

valoarea anului 2000, în timp ce la nivel regional şi naţional rezultatele au fost mai bune 

raportat la anul 2000 (124%, respectiv 139%). 

 

Figura 2.2.10. Evoluţia VAB-ului sectorului Agricultură şi piscicultură în judeţul Cluj (valori 

actualizate cu rata inflaţiei, reprezentate ca procent al valorii din anul 2000) 

                                                           
1
 http://www.dadrcj.ro/?despre-noi,18 

2
 În surse statistice denumirea sectorului este Agricultură şi piscicultură, termen pe care folosim şi noi în cazul 

folosirii acestor surse, chiar dacă piscicultura are importanţă scăzută atât pentru România, cât şi pentru judeţul 

Cluj. Ponderea pescuitului şi pisciculturii în total VAB în anul 2005 era 0,0062%, iar ponderea în PIB era de 

0,0054%, conform Programului Operaţional pentru Pescuit, România 2007-2013. În Registrul Unităţilor de 

Acvacultură la data de 8.07.2011 au fost înregistrate 857 întreprinderi din România, dintre care 22 (2,57%) din 

judeţul Cluj  (http://www.anpa.ro/index.php/acvacultura.html) 

http://www.dadrcj.ro/?despre-noi,18
http://www.anpa.ro/index.php/acvacultura.html
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Sursă: prelucrare după date Eurostat, www.insse.ro pentru IPC 

 

Importanţa agriculturii în economia judeţului a scăzut în perioada 2000-2008, fapt dovedit şi 

prin trendul descrescător al ponderii acestui sector din valoarea adăugată brută a judeţului 

(figura 2.2.11.). 

 

Figura 2.2.11. Ponderea sectorului Agricultură şi piscicultură în VAB-ul judeţului Cluj, 2000-2008 

http://www.insse.ro/
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Sursă: prelucrare după date Eurostat 

 

Figura 2.2.12. Evoluţia ponderii sectorului Agricultură şi piscicultură în VAB, în perioada 2000-2008 
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Ponderea agriculturii în valoarea adăugată brută a judeţului Cluj (figura 2.2.12. şi tabelul 

2.2.2.) este mai scăzută (4,56% în anul 2008) decât media regiunii Nord-Vest (8,64%) şi cea 

naţională (7,44%), dar depăşeşte media UE27 (1,7%). Ponderea forţei de muncă ocupată în 

agricultură, silvicultură şi pescuit
3
 în anul 2009 se situează pe ultimul loc din regiune cu 

22,16% (respectiv 28,27% în rândul femeilor). Aceste date ne arată că importanţa economică 

şi socială a acestui sector pentru judeţul Cluj este mai scăzută, decât pentru celelalte judeţe ale 

regiunii şi România în general. 

 

Tabel 2.2.2. Ponderea agriculturii în VAB şi ponderea forţei de muncă ocupate în agricultură 

Regiune 

Ponderea sectorului 

Agricultură şi 

piscicultură în VAB 

(2008) - % 

Ponderea forţei de muncă ocupată 

în agricultură, silvicultură şi 

pescuit (2009) - % 

Total Feminin 

România 7,44 28,66 32,64 

Nord-Vest 8,64 31,40 35,57 

Bihor 10,70 31,85 34,20 

Bistriţa-Năsăud 10,11 34,78 37,87 

Cluj 4,56 22,16 28,27 

Maramureş 10,15 37,12 40,17 

Satu Mare 11,23 37,57 41,94 

Sălaj 12,50 35,80 39,87 
Sursă: calcule bazate pe date INS Tempo Online TEMPO_FOM103D_18_7_2011 şi Eurostat 

 

Figura 2.2.13. Ponderea judeţului Cluj în VAB-ul regional în Agricultură şi piscicultură, 2000-2008 

                                                           
3 În statisticile privitoare la forţa de muncă silvicultura şi vânătoarea apar împreună cu agricultura şi pisciultura. 
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Sursă: prelucrare după date Eurostat 

 

Chiar dacă ponderea acestui sector este relativ mai scăzută decât în celelalte judeţe ale 

regiunii, din figura 2.2.13. putem observa, că judeţul Cluj are o importanţă mult peste medie 

în producerea VAB-ului regional în sectorul Agricultură şi piscicultură, în anumite perioade 

(2000, 2003, 2005 şi 2006) fiind pe primul loc în Regiunea Nord-Vest. 

Valoarea producţiei ramurii agricole a fluctuat în perioada 2005-2009, cele mai mari valori 

fiind atinse în 2006 pentru ramura vegetală şi animală şi în 2005 pentru servicii agricole 

(figura 2.2.14.). 

 

Figura 2.2.14. Evoluţia valorii producţiei ramurii agricole în judeţul Cluj, între 2005 şi 2009 

(valori recalculate cu rata inflaţiei, an de bază 2009) 
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Sursă: prelucrare bazată pe date INS Tempo Online 

 

Indicii producţiei ramurii agricole (calculaţi pe baza valorii producţiei din anul curent 

exprimată în preţurile anului anterior şi a valorii producţiei din anul anterior) pentru perioada 

2005-2009 pot fi urmăriţi în tabelul 2.2.3. În anul 2005 producţia vegetală a înregistrat 

scădere la majoritatea culturilor. În anul 2006 indicii cunosc o anumită redresare, după care în 

2007 au scăzut drastic. În 2008 şi 2009 producţia agricolă se menţine relativ constantă. 

Această variaţie de la an la an se datorează faptului că prelucrarea terenului se face deficitar, 

sistemul de fertilizare se aplică numai sporadic şi evenimentele meteorologice au un impact 

puternic asupra producţiei agricole (perioade cu precipitaţii deosebite şi perioade de secetă în 

care dispariţia sistemului de irigare a avut efecte dezastruoase). 

 

Tabel 2.2.3. Indicii producţiei ramurii agricole pe sectoare în judeţul Cluj, regiunea Nord-Vest şi 

România, 2005-2009, în % (100% = anul precedent) 

Ramura 

agricolă 
Regiune 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 
România 86,9 102,4 82,3 121,2 97,8 

Regiunea Nord- 92,6 101 86,4 105,5 97,1 
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Vest 

Judeţul Cluj 95,9 104,9 78 94,8 98,7 

Vegetală 

România 82,5 102,2 71,3 140,9 97,2 

Regiunea Nord-

Vest 89 100,7 79,8 114 96,7 

Judeţul Cluj 91,9 106,1 67,6 100,3 102,8 

Animală 

România 96,9 102,4 99,4 91,4 98,8 

Regiunea Nord-

Vest 99,8 101,2 97,4 90,3 98 

Judeţul Cluj 103,1 103 94,8 86 92,7 
Sursă: INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.15. Ponderea sectorului vegetal, animal şi servicii agricole în valoarea producţiei 

ramurii agricole totale în judeţul Cluj, regiunea Nord-Vest şi România, 2005-2009 
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Sectorul vegetal deţine o pondere variabilă, între 55-62% din valoarea producţiei agricole din 

judeţul Cluj, puţin mai scăzută, decât la nivel regional şi naţional (figura 2.2.15.). În perioada 

2005-2009 putem observa o evoluţie diferenţiată a valorii producţiei ramurilor agricole în 

judeţele Regiunii Nord-Vest (figura 2.2.16.), ceea ce se poate explica cu structura diferită a 

agriculturii. 

 

Figura 2.2.16. Evoluţia valorii producţiei ramurii agricole în România, regiunea Nord-Vest (total 

şi pe judeţe), între 2005 şi 2009 (valori recalculate cu rata inflaţiei) 
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Judeţul Cluj are o serie de avantaje competitive în domeniul agricol, ce pot fi valorificate pe 

viitor
4
: 

- deţine 153.637 hectare de păşuni, respectiv 85.636 hectare de fâneţe, favorabile 

dezvoltării unui puternic sector zootehnic (anul 2010); 

- în judeţ existau, în anul 2010, 353.536 ovine, judeţul ocupând locul 3, la nivel naţional din 

perspectiva numărului de capete, cu premise favorabile pentru dezvoltarea industriei 

agroalimentare; 

- condiţii naturale prielnice şi tradiţie în cultivarea secarei, legumelor şi a sfeclei de zahăr, 

Clujul plasându-se în topul primelor 10 judeţene din ţară la suprafaţa cultivată şi/sau 

producţia acestor culturi. 

Specialiştii de la Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Cluj din cadrul D.A.D.R. 

Cluj au conturat în judeţul Cluj zece zone pedoclimatice, cu diferite caracteristici, priorităţi 

tehnologice şi direcţii de evoluţie
5
: 

1. Zona Huedin situată în partea de vest a judeţului, are un relief cu specific depresionar, 

ondulat, cu soluri brune luvice, climat răcoros şi un plus de precipitant faţă de celelalte 

zone agricole din judeţ. Principalul mod de folosinţă îl reprezintă pajiştile naturale, 

având o pondere de peste 50%, urmat de arabil cu 46%. Gradul de fertilitate a solurilor 

şi condiţiile naturale sunt puţin favorabile culturilor agricole, nota medie de bonitate 

pentru arabil este de 23 (faţă de 49 în zonele Câmpia Turzii şi Mihai Viteazu). 

Culturile cu favorabilitate maximă în zonă sunt: plantele furajere, cartofi, cereale 

păioase (ovăz, orzoaică, secară, triticale). Priorităţile includ: îmbunătăţirea resursei 

funciare prin mijloace specifice şi reorientarea producţiei pentru diversificarea 

activităţilor de prelucrare a produselor vegetale şi animale. În evoluţia de dezvoltare a 

zonei, producţia zootehnică va fi prioritară. 

2. Zona Panticeu este cea mai întinsă zonă în cadrul judeţului, dispusă în Podişul 

Someşan, caracterizată prin dealuri înalte, soluri cu fertilitate diferită, adesea cu un 

înalt grad de eroziune, cu frecvente ploi torenţiale, temperaturi scăzute primăvara şi 

brume timpurii toamna. Ponderea cea mai mare în terenul agricol o deţine categoria de 

folosinţă arabil (53,2%) urmat de pajişti (43,4%). Cerealele păioase (grâu, secară, 

orzoaică, ovăz) pot ocupa 30-32% din structura culturilor, urmate de porumb, plante 

tehnice (in fibră) şi trifoi. Priorităţi sunt lucrările de combaterea eroziunii solului, 

                                                           
4
 Sursă: INS Tempo Online TEMPO_AGR101A_16_9_2011 

5
 http://www.dadrcj.ro/?despre-noi,18  

http://www.dadrcj.ro/?despre-noi,18
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stabilizarea alunecărilor de teren şi diferenţierea tehnologiilor agricole. În ponderea 

producţiei agricole, producţia vegetală şi animală au participare egală. 

3. Zona Chiuieşti este situată în nord-vestul judeţului, într-un relief de dealuri înalte, 

soluri slab fertile, erodate, terenul arabil are ponderea cea mai redusă din judeţ 

(39,5%), ponderea pajiştilor fiind de 56%. Priorităţi: promovarea unor tehnologii 

agricole durabile, diferenţiate în scopul consolidării gospodăriilor ţărăneşti, producţia 

zootehnică impunându-se în mod clar ca pondere. Dintre culturi se recomandă grâul, 

secara, triticalele, orzoaica, ovăzul şi plantele furajere. 

4. Zona Unguraş cuprinde dealurile înalte ale Unguraşului, fragmentate de văi adânci, 

teren greu mecanizabil, climat potrivit pentru cultura pomilor fructiferi, îndeosebi 

cireşi. Structura culturilor include, alături de grâu, orzoaica, ovăz şi porumb, culturile 

de cartofi, in fibră şi plante furajere. 

5. Zona Mociu este situată în centrul Câmpiei Transilvaniei, având soluri de tipul 

cernoziomului levigat, cu eroziuni de diferite grade şi un climat arid, îndeosebi pe 

versanţii cu expoziţie sudică. Nota de bonitare pentru terenul arabil este 44 puncte, iar 

ponderea din agricol 64,1%. Pajiştile ocupă 34% şi 1,8% livezile. În structura 

culturilor, alături de grâu (25%), orz de toamnă, porumb (30-35%), sunt condiţii 

favorabile pentru sfecla de zahăr, plantele oleaginoase, cartofi, soia, tutun, floarea 

soarelui şi plante furajere. Caracterul cerealier al zonei motivează şi dezvoltarea 

sectorului zootehnic. 

6. Zona Câmpia Turzii include lunca şi terasele Arieşului, fiind cea mai fertilă zonă din 

judeţ, nota de bonitare pentru arabil fiind 74. În această zonă se poate cultiva cel mai 

larg sortiment de plante, inclusiv legume, cu aplicarea tehnologiilor de mecanizare 

integrală. Ponderea terenului arabil este de 75%, iar a pajiştilor de 23%. Zona 6 are 

terenuri amenajate pentru irigat. Priorităţi: elaborarea de programe sectoriale speciale 

de redresare a culturilor de sfeclă de zahar, tutun, plante oleaginoase şi cânepă, pe 

lângă grâu, orz de toamnă, porumb, legume, floarea soarelui şi dezvoltarea fermelor 

mixte. 

7. Zona Mihai Viteazu cuprinde o parte din terasele Arieşului, complet mecanizabile, şi 

dealurile limitrofe. Spre deosebire de zona 6, terenul este mai puţin fertil şi climatul 

mai răcoros. Nivelul de intensificare a producţiei în această zonă este ridicat şi are la 

bază favorabilitatea bună pentru cereale de toamnă, porumb, sfeclă de zahăr, legume şi 

lucernă. Condiţiile naturale, economice şi tradiţia cultivatorilor pot asigura definirea 

zonei: lapte-porumb-grâu şi sfeclă de zahăr, legume şi cartofi, precum şi orz de 

toamnă, floarea soarelui şi porumb. 
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8. Zona Ciurila situată în partea estică a Munţilor Apuseni, are un relief mai puţin 

frământat, incluzând depresiunea Iara-Săvădisla, respectiv Valea Hăşdate, cu soluri 

brune luvice şi rendzine. Climatul zonei este destul de rece. Din suprafaţa agricolă 

peste 50% este teren arabil, 47% pajişti naturale şi diferenţa alte categorii de folosinţă, 

inclusiv livezi. Priorităţi: tehnologii de cultivare diferenţiate şi corelarea suprafeţelor 

agricole cu încărcătura de animale. Se recomandă cultivarea de grâu, secară, triticale, 

orzoaică de primăvară şi ovăz. 

9. Zona Culoarul Someşului se situează în lunca Someşului Mic, între Cluj şi Dej, care, pe 

lângă terenuri plane cu soluri aluviale şi lacovişti, cuprinde şi versanţi limitrofi cu soluri 

brune argiloiluviale şi cernoziomice, afectate de eroziune. Zona este pretabilă pentru 

arabil şi fâneţe, iar in zona Dejului şi pentru livezi. Priorităţile constau în tehnologii 

diferenţiate şi prevenirea inundaţiilor, îndeosebi în sectorul Dej, Căşei şi Câţcău. Se 

recomandă cultivarea de grâu, porumb, legume, cartofi şi sfeclă de zahăr. 

10. Zona Măguri Răcătău se caracterizează ca zona montană cu specific al Munţilor 

Apuseni, în care produsele agricole sunt nepoluate şi de înaltă calitate biologică. 

 

2.2.1.2. Modul de folosinţă a suprafeţei agricole 

 

Suprafaţa agricolă a rămas aproape neschimbată în ultimii 20 ani (tabelul 2.2.4.), a scăzut cu 

doar 0,68% în perioada 1990-2010, iar suprafaţa arabilă a scăzut cu 9,59%. Scăderi însemnate 

apar la vii şi pepiniere viticole (83,20%) şi la livezi şi pepiniere pomicole (o scădere de 

46,77%). 

 

Tabel 2.2.4. Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă în judeţul Cluj (ha) 

Suprafaţa 

(ha) 
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agricolă 424.377 423.984 424.453 424.381 427.943 427.273 427.273 426.213 

Arabilă 202.130 177.550 177.844 177.793 182.541 182736 182.736 182.154 

Păşuni 146.419 162.737 162.477 162.467 154.844 154.059 154.059 153.637 

Fâneţe 66.115 76.938 79.623 79.612 86.167 85.729 85.729 85.636 

Vii şi 

pepiniere 

viticole 

1.155 706 340 340 318 194 194 247 
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Livezi şi 

pepiniere 

pomicole 

8.558 6.053 4.169 4.169 4.073 4.555 4.555 4.539 

Terenuri 

neagricole 
243.063 243.456 242.987 243.059 239.497 240.167 240.167 241.227 

Total  667.440 667.440 667.440 667.440 667.440 667.440 667.440 667.440 
Sursă: INS Tempo Online 

 

Tabel 2.2.5. Evoluţia modului de folosinţă a suprafeţei agricole, între 2005-2010 - % 

 Modul de folosinţă a 

suprafeţei agricole 
2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

Teren arabil cultivat -19,26 -13,58 -16,58 5,14 -2,46 

Păşuni -0,01 -4,69 -0,51 0,00 -0,27 

Fâneţe -0,01 8,23 -0,51 0,00 -0,11 

Vii şi pepiniere viticole 0,00 -6,47 -38,99 0,00 27,32 

Livezi şi pepiniere pomicole 0,00 -2,30 11,83 0,00 -0,35 

Teren arabil în repaus 288,52 -29,08 123,78 -63,53 126,39 
Sursă: calcule proprii după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.17. Evoluţia modului de folosinţă a suprafeţei agricole, între 2005-2010 
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Sursă: prelucrare bazată pe date INS Tempo Online 

 

Analizând mai în detaliu evoluţiile din perioada 2005-2010, observăm creşterea suprafeţei 

terenului arabil în repaus cu 409%
6
 şi a fâneţelor cu 8% (figura 2.2.17.). Creşterea suprafeţei 

terenului arabil în repaus indică renunţarea la cultivarea terenurilor, explicat printr-o gamă 

largă de cauze, cum ar fi rentabilitatea scăzută a acestei activităţi, lipsa capacităţii financiare 

pentru lucrări agricole asociat cu ciclul relativ mare până la recuperarea cheltuielilor şi 

riscurile neacoperite de asigurări, dificultăţile în valorificare-distribuţie, influenţa nefastă a 

subvenţiei pe suprafaţă, respectiv fragmentarea în suprafeţe mici, nerentabile pentru 

exploatare. Dezechilibrul accentuat între preţurile inputurilor tehnologice (îngrăşăminte, 

pesticide, seminţe, lucrări mecanice, etc.) şi preţurile de valorificare a produselor agricole a 

dus la decapitalizarea continuă a producătorilor agricoli, având drept efect renunţarea la 

cultivarea suprafeţelor de teren cu potenţial productiv mai scăzut. În lipsa pieţelor 

agroalimentare de gros funcţionale, care să „comande” şi să preia întreaga cantitate înainte 

încă de semănare-recoltare, pe viitor o pondere şi mai mare a terenurilor arabile vor fi 

necultivate, fragmentarea terenurilor va persista, iar recolta va rămâne greu de valorificat în 

condiţii de rentabilitate. 

                                                           
6 Din tabelul 3 reiese că tendinţa nu este lineară, se observă schimbări de la an la an. 
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Suprafaţa păşunilor a scăzut cu 5%, ceea ce se explică prin schimbarea dinspre creşterea 

animalelor cu metode extensive (păşunat) spre metode intensive (în grajd), dar şi reducerea 

dimensiunii şeptelului de bovine. 

În anul 2010 ponderea terenului arabil din suprafaţa agricolă era de 42,74%, a păşunilor de 

36,05%, a fâneţelor de 20,09%, a livezilor şi pepinierelor pomicole de 1,06% şi a viilor de 

0,06% (figura 2.2.18.). 

 

Figura 2.2.18. Modul de folosinţă al suprafeţei agricole, anul 2010 
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Sursă: prelucrare bazată pe date INS Tempo Online 

 

Datele de la Recensământul General Agricol 2010 (tabelul 2.2.6.) diferă puţin de datele INS 

Tempo Online. Comparând structura suprafeţei agricole din judeţul Cluj cu cel din Regiunea 

Nord-Vest şi din România, reiese că ponderea teren arabil/păşune şi fâneţe în judeţul Cluj este 

inversă faţă de media naţională: în timp ce în media pe ţară 62,46% a suprafeţei agricole 

utilizate este teren arabil, în judeţul Cluj ponderea terenului arabil este doar 35,50%. 

 

Table 2.2.6. Suprafaţa agricolă utilizată, pe categorii de folosinţă (hectare), anul 2010 

Categorii de 

folosinţă 

România Regiunea Nord-Vest Judeţul Cluj  

hectare % hectare % hectare % 

Teren arabil 8.305.473,64 62,46 792.408,53 43,86 120.504,39 35,30 
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Grădini familial 181.568,90 1,37 26.352,50 1,46 5.206,02 1,52 

Păşuni şi fâneţe 4.493.902,47 33,79 952.946,07 52,75 212.071,41 62,12 

Culturi 

permanente 
317.245,88 2,39 34.794,79 1,93 3.626,08 1,06 

TOTAL 13.298.190,89 100 1.806.501,89 100 341.407,90 100 
Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 45 

Pentru a studia specificul UTP
7
-urilor din judeţ, s-au reprezentat teritorial (la nivel de UAT

8
) 

mai mulţi indicatori la nivelul anului 2009
9
: ponderea suprafeţei agricole din suprafaţa totală 

(figura 2.2.19.), respectiv ponderea suprafeţei arabile (figura 2.2.20.), a păşunilor (figura 

2.2.21.), a fânaţelor (figura 2.2.22) şi a livezilor din suprafaţa agricolă (figura 2.2.23.). 

Pe baza acestor hărţi putem concluziona, că UTP-urile nu sunt omogene în raport cu modul de 

folosinţă a fondului funciar, UAT-urile componente prezintă caracteristic diferite, plasându-se 

câteodată în părţi opuse ale scării de măsură. Cel mai diversificat UTP este cel din jurul 

reşedinţei de judeţ, care este înconjurat de comune de diferite tipuri. Astfel nu este posibilă 

formularea unor strategii de dezvoltare agricolă comune la nivel de UTP-uri.  

În partea vestică a judeţului ponderea suprafeţei agricole este mai scăzută (fiind zonă de 

munte cu suprafeţe mari împădurite) şi compusă preponderent din păşuni şi fâneţe. Suprafeţe 

arabile însemnate găsim în partea de est al judeţului, cu precădere pe valea Arieşului şi în 

Câmpia Transilvaniei. 

 

Figura 2.2.19. Ponderea suprafeţei agricole în suprafaţa totală la nivel de UAT şi UTP, judeţul 

Cluj, anul 2009 

                                                           
7 UTP – Unitate de Planificare Teritorială 
8
 UAT – Unitata Administrativ-Teritorială 

9
 Cele mai recente date disponibile la nivel de UAT sunt din anul 2009 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.20. Ponderea suprafeţei arabile în suprafaţa agricolă la nivel de UAT şi UTP, judeţul 

Cluj, anul 2009 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.21. Ponderea păşunilor în suprafaţa agricolă la nivel de UAT şi UTP, judeţul Cluj, anul 2009 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.22. Ponderea fâneţelor în suprafaţa agricolă la nivel de UAT şi UTP, judeţul Cluj, anul 2009 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.23. Ponderea livezilor în suprafaţa agricolă la nivel de UAT şi UTP, judeţul Cluj, anul 2009 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 
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2.2.1.3. Structura exploataţiilor agricole 

 

Retrocedarea terenurilor agricole (conform Legii nr. 18 din 1991 şi 1/2000) a avut ca rezultat 

dispersarea proprietăţii funciare şi structura excesiv fragmentată a exploataţiilor agricole, ceea 

ce este principalul obstacol în dezvoltarea unei agriculturi viabile şi competitive. 

Pe baza datelor din tabelul 2.2.7. putem observa că, în perioada 2002-2010, a scăzut numărul 

total al exploataţiilor agricole (cu 25,44%), dar şi suprafaţa agricolă utilizată (cu 15,85%), 

astfel mărimea medie a unei exploataţii a crescut doar cu 12,82%, ajungând la 3,52 ha, iar 

pentru exploataţiile care folosesc teren agricol la 3,58 ha.  

 

Tabel 2.2.7. Structura exploataţiilor agricole din judeţul Cluj în 2002 şi 2010 

  Anul 2002 Anul 2010 

Număr exploataţii 130.086 96.986 

Suprafaţa agricolă utilizată totală (ha) 405.713  341.408  

Mărimea medie a exploataţiilor 

agricole (ha) 
3,12  3,52  

Clasa de mărime 

Nr. 

exploataţii 

(%) 

Suprafaţa 

agricolă 

utilizată (%) 

Nr.* 

exploataţii 

(%) 

Suprafaţa 

agricolă 

utilizată (%) 

Exploataţii fără teren agricol (doar 

creşterea animalelor) 
4,7 0,0 - - 

<2 ha 65,0 13,4 63,3 - 

2 – <5 ha 22,7 22,8 23,8 - 

5 – <10 ha 6,3 13,3 8,7 - 

10 – <20 ha 0,9 3,6 2,7 - 

20 – 100 ha 0,3 2,6 1,2 - 

>100 ha 0,1 44,3 0,3 - 

Total  100 100 100,0 - 
Sursă: calcule proprii după date din Recensământul General Agricol 2002 şi Recensământul General Agricol 

2010 – date provizorii, * DADR Cluj, Raport de activitate 2010, pg. 8, http://www.dadrcj.ro/files/raport.pdf 

 

În perioada 2002-2010 ponderea suprafeţei agricole utilizate de exploataţiile individuale a 

crescut şi cea utilizată de unităţi ale administraţiei publice a scăzut (tabelul 2.2.8). 

http://www.dadrcj.ro/files/raport.pdf
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Tabel 2.2.8. Forma legală a exploataţiilor agricole din judeţul Cluj în 2002 şi 2010 

Forma legală Anul 2002 (%) Anul 2010 (%) 

Exploataţii individuale 99,40 54,65 98,92 63,99 

Asociaţii 0,04 4,87 0,07 3,32 

Cooperative 0,00 0,01 - - 

Societăţi comerciale 0,11 2,54 0,42 5,98 

Unităţi ale administraţiei publice 0,13 36,72 0,11 21,09 

Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau 

familiale 
- - 0,01 0,04 

Regii autonome - - 0,003 0,03 

Institute, staţiuni de cercetare, unităţi şcolare cu profil agricol 

(licee) 
- - 0,01 0,79 

Alte tipuri 0,32 1,21 0,46 4,76 

Total 100 100 100 100 
Sursă: calcule proprii după date din Recensământul General Agricol 2002 şi Recensământul General Agricol 

2010 – date provizorii 

 

Conform rezultatelor provizorii de la Recensământul General Agricol 2010
10

 observăm că 

judeţul Cluj deţine 2,52% din totalul exploataţiilor agricole din ţară, respectiv 10,51% din 

Regiunea Nord-Vest (tabelul 2.2.9.). 

 

Tabel 2.2.9. Exploataţii agricole, suprafaţa agricolă utilizată şi suprafaţa agricolă utilizată ce 

revine la o exploataţie agricolă, anul 2010 

Regiune 

Total 

exploataţii 

agricole 

(număr) 

Exploataţii 

agricole care 

utilizează 

suprafaţă 

agricolă 

(număr) 

Suprafaţa 

agricolă 

utilizată 

(hectare) 

Suprafaţa agricolă utilizată, ce 

revine în medie 

pe o 

exploataţie 

agricolă 

(hectare) 

pe o exploataţie 

agricolă care 

utilizează suprafaţa 

agricolă (hectare) 

România 3.856.245 3.721.885 13.298.191 3,45 3,57 

Regiunea Nord-Vest 922.844 895.549 3.432.643 3,72 3,83 

Cluj 

Total 96.986 95.348 341.408 3,52 3,58 

% România 2,52 2,56 2,57 102,03 100,28 

% Nord-Vest 10,51 10,65 9,95 94,62 93,47 

Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 37 

                                                           
10 Publicate în iunie 2011 
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Ponderea exploataţiilor agricole care utilizează suprafaţă din judeţul Cluj din totalul la nivel 

de ţară (2,56%) este apropiată de ponderea suprafeţei agricole utilizate (2,57%), astfel şi 

suprafaţa agricolă ce revine în medie pe o exploataţie este aproape egală la nivelul judeţului 

Cluj (3,58 ha) cu cel naţional (3,57 ha). Suprafaţa medie a exploataţiilor la nivelul Regiunii 

Nord-Vest (3,83 ha) depăşeşte însă media judeţului Cluj cu aproape 7%. 

Rezultatele provizorii de la Recensământul General Agricol 2010 nu ne permit comparaţia 

între evoluţia numărului şi suprafeţei exploataţiilor de diferite clase de mărimi, dar pe baza 

menţinerii ponderii foarte ridicate (98,92%) a exploataţiilor individuale şi a datelor din 

Raportul de activitate D.A.D.R. Cluj pe anul 2010 putem afirma că aproape două treimi din 

exploataţiile agricole utilizează mai puţin de 2 hectare de teren agricol. 

Ca termen de comparaţie putem folosi date din 2007 pentru media UE27, respectiv câteva ţări 

din UE (tabelul 2.2.10.). Observăm, că ponderea numărului exploataţiilor foarte mici, sub 5 

ha, este asemănătoare în Ungaria şi mai ridicată în Bulgaria, dar în ambele ţări aceştia deţin o 

pondere mult mai scăzută din suprafaţa agricolă, decât în România. 

 

Tabel 2.2.10. Structura exploataţiilor agricole (număr exploataţii şi suprafaţa agricolă utilizată) 

sin UE27, România, Bulgaria, Ungaria şi Italia în 2007 (% din total) 

Ţara UM 

Clasa de mărime a exploataţiilor agricole (%) 

0 – <5 ha 5 – <10 ha 10 – <20 ha 20 – <50 ha >= 50 ha Total 

UE27 

Nr. 70,40 11,39 7,25 5,87 5,10 100 

ha 8,35 6,32 8,05 14,72 62,56 100 

România 

Nr. 89,81 7,63 1,78 0,41 0,37 100 

ha 35,11 14,67 6,72 3,50 40,00 100 

Bulgaria 

Nr. 94,85 2,05 1,12 0,73 1,26 100 

ha 10,06 2,20 2,39 3,51 81,85 100 

Ungaria 

Nr. 89,45 3,90 2,75 1,98 1,95 100 

ha 6,83 3,92 5,53 9,01 74,70 100 

Italia 

Nr. 73.28 12.06 7.31 4.97 2.38 100 

ha 15,86 11,05 13,35 20,39 39,36 100 

Sursă: http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2010/table_en/en354.htm 

 

Marea majoritate a exploataţiilor agricole din judeţul Cluj (98,92%) sunt exploataţii 

individuale, situaţie asemănătoare cu cel din Regiunea Nord-Vest (98,75%) şi cel la nivel 

http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2010/table_en/en354.htm
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naţional (99,07%). În urma implementării Programului SAPARD şi PNDR 2007-2013, în 

rândul exploataţiilor agricole a apărut categoria de persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale şi întreprinderi familiale, acestea fiind categoriile de beneficiari eligibili pentru o 

serie de măsuri. Această categorie nu este numeroasă. Procentul PFA-urilor şi a 

întreprinderilor individual şi familiale în judeţul Cluj (0,01%) este mult sub media regiunii 

(0,24%) şi media pe ţară (0,13%)
11

. De remarcat este faptul că, în judeţul Cluj, nu se găseşte 

nici un grup de producători recunoscut.
12

 

Ponderea suprafeţei agricole totale, respectiv a suprafeţei agricole utilizate de exploataţii cu 

personalitate juridică este mai scăzută în judeţul Cluj (40,38%, respectiv 35,97%), decât 

media naţională (46,50%, respectiv 44,01%), şi este apropiată de media regională (40,67%, 

respectiv 34,56%). 

Cea mai mare pondere a suprafeţelor agricole neutilizate aparţine exploataţiilor agricole 

individuale, atât la nivelul judeţului Cluj (57,23%), cât şi la nivel regional (56,29%) şi 

naţional (55,12%), urmate de consilii locale/primării cu 36,95% în judeţul Cluj, depăşind cu 

mult media naţională de 27,26%, dar şi media pe regiune (32,84%). Această pondere ridicată 

ne arată o implicare scăzută din partea administraţiilor publice locale în punerea în valoare a 

resurselor naturale care le aparţin. 

Majoritatea exploataţiilor agricole deţin terenuri de mai multe categorii de folosinţă, cele mai 

multe deţin teren arabil (75,30% în judeţul Cluj, 77,46% la nivelul Regiunii Nord-Vest şi 

73,89% la nivel naţional). Pe locul doi se află ponderea exploataţiilor cu grădini familiale 

(64,63% în judeţul Cluj, 66,52% la nivelul Regiunii Nord-Vest şi 66,61% la nivel naţional). 

Ponderea exploataţiilor care deţin păşuni şi fâneţe din judeţul Cluj (62,76%) depăşeşte cu 

mult media naţională (40,63%), în timp ce ponderea exploataţiilor care deţin culturi 

permanente în judeţul Cluj (9,96%) este mult sub media naţională (30,19%), dar şi cea 

regională (18,33%). 

La ponderea terenului arabil deţinut de exploataţii individuale judeţul Cluj (82,52%) se 

remarcă cu valori mult peste media naţională (53,61%) şi regională (72,95%). Şi acest rezultat 

subliniază importanţa exploataţiilor individuale pentru agricultura judeţului Cluj. 

Culturile permanente sunt deţinute în marea lor majoritate de exploataţii agricole individuale: 

84,50% în judeţul Cluj, 82,10% în Regiunea Nord-Vest şi 74,29% la nivel de ţară. Având în 

vedere lipsa de capital al exploataţiilor individuale şi costurile mari de înlocuire a culturilor 

permanente, pe viitor ne putem aştepta, în lipsa unor măsuri de sprijin eficiente, la scăderea 

suprafeţelor ocupate de culturi permanente. 

                                                           
11

 Tabele cu date de la Recensământul General Agricol 2010 se găsesc în Anexă 
12

 Sursă: http://www.madr.ro/pages/page.php?self=03&sub=0313, situaţie din 27.06.2011  

http://www.madr.ro/pages/page.php?self=03&sub=0313
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În cazul păşunilor şi fâneţelor, ponderile deţinute de exploataţii agricole individuale şi consilii 

locale sunt apropiate în judeţul Cluj (52,22%, respectiv 33,66%), regiunea Nord-Vest 

(52,22%, respectiv 26,44%) şi media pe ţară (50,83%, respectiv 33,09%). Comparând cu 

celelalte categorii de folosinţă, ponderea exploataţiilor individuale în judeţul Cluj este cea mai 

scăzută la păşuni şi fâneţe, diferenţa fiind mult mai mare decât cele de nivel regional sau 

naţional. 

Exploataţiile agricole care funcţionează în judeţ se înscriu anual – Conform O.U.G. 108/2001 

– la D.A.D.R. Cluj în Registrul exploataţiilor agricole. În anul 2010 s-au înscris 121 

exploataţii, dintre care 60 cu profil vegetal, 21 cu profil zootehnic şi 40 exploataţii mixte. Din 

exploataţiile înscrise 10 sunt exploataţii agricole conform Legii 36/1991, 45 sunt societăţi 

comerciale conform Legii 31/1990 şi trei sunt staţiuni de cercetare. Numărul de operatori 

înregistraţi în baza de date a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea si 

Valorificarea Legumelor şi Fructelor este 331, din care 105 persoane juridice şi 226 persoane 

fizice
13

. 

 

2.2.1.4. Producţia vegetală 

 

După cum ne arată datele INS Tempo
14

, în judeţul Cluj se cultivă cu preponderenţă cerealele 

pentru boabe (65% din suprafaţa cultivată totală în anul 2010). Conform Recensământului 

General Agricol 2010, o pondere mai mică a terenului arabil este cultivat cu grâu în judeţul 

Cluj (10,17%), decât pe plan naţional (26,83%), iar cultivarea porumbului este mai răspândită 

în judeţul Cluj (28,49%) decât la nivel naţional (24,11%), dar rămâne sub media regiunii de 

31,95% (tabelul 2.2.11.). 

 

Tabel 2.2.11. Suprafaţa cultivată cu grâu comun şi spelt, grâu dur şi porumb, anul 2010 

 

România Regiunea Nord-Vest Judeţul Cluj  

hectare 
% din total 

teren arabil 
hectare 

% din total 

teren arabil 
hectare 

% din total 

teren arabil 

Grâu comun şi spelt 2.220.340,21 26,73 105.209,18 13,28 12.250,3 10,17 

Grâu dur 7.939,17 0,10 706,32 0,09 - - 

Porumb 2.002.135,95 24,11 253.156,75 31,95 34.327,8 28,49 

Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 48-49 

                                                           
13

 Sursa: DADR Cluj, Raport de activitate pe anul 2010, http://www.dadrcj.ro/files/raport.pdf  
14

 Date detaliate se găsesc în Anexă 

http://www.dadrcj.ro/files/raport.pdf
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Comparând producţia medie la hectar la principalele culturi la diferite nivele teritoriale pentru 

perioada 2005-2010, putem observa, că la majoritatea culturilor (grâu, orz, porumb, mazăre 

boabe, fasole boabe, floarea soarelui, rapiţă, soia boabe, sfecla de zahăr, tutun, cartofi, tomate, 

ceapă uscată, usturoi uscat şi varză albă), judeţul Cluj se situează peste media naţională, şi 

pentru unele culturi chiar şi peste media Regiunii Nord-Vest (grâu, orz, mazăre boabe, fasole 

boabe, floarea soarelui, rapiţă, tutun, cartofi, tomate, ceapă uscată, usturoi uscat şi varză albă). 

Aceasta înseamnă, că tehnologiile de producţie sunt mai avansate în judeţul Cluj şi că soiurile 

sunt potrivit alese pentru terenurile cultivate. Dar, din cauza ponderii scăzute a terenurilor 

arabile, multe dintre aceste culturi se cultivă pe suprafeţe restrânse, producţia totală a 

judeţului nefiind importantă la nivel naţional. 

Judeţul Cluj, în anul 2010, a avut producţii semnificative la fasole boabe (69% din producţia 

regională şi 7,2% din cea naţională), rădăcinoase comestibile (43% din producţia regională şi 

6,2% din cea naţională), ceapă uscată (35% din producţia regională şi 3,5% din cea naţională), 

tomate (30% din producţia regională şi 2,5% din cea naţională), varză albă (26% din 

producţia regională şi 2,8% din cea naţională), secară (19% din producţia regională şi 2,7% 

din cea naţională), cartofi (16% din producţia regională şi 2,7% din cea naţională) şi sfeclă de 

zahăr (12% din producţia regională şi 3,7% din cea naţională), evidenţiindu-se potenţialul 

judeţului mai ales în producţia de legume. 

Paralel cu scăderea suprafeţelor agricole cultivate, în perioada 2005-2010 observăm reducerea 

suprafeţelor cultivate cu cerealele pentru boabe (cu 45%), peste media regională (23%) şi 

naţională (14%), cea mai semnificativă scădere fiind la grâu (cu 58%). 

 

Figura 2.2.24. Evoluţia producţiei agricole vegetale la principalele culturi de cereale şi 

leguminoase pentru boabe în judeţul Cluj, regiunea Nord-Vest şi România, între 2005-2010 
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Sursă: prelucrare bazată pe date INS Tempo Online 

 

Scăderea suprafeţelor cultivate este cauza principală a scăderii producţiei agricole vegetale. În 

2010 s-a produs o cantitate de orz cu 65% mai mică decât în 2005, iar producţia de grâu a 

scăzut cu 56% (figura 2.2.24.). Dar şi producţia de porumb (cea mai cultivată cereală din judeţ 

atât ca suprafaţă cultivată, cât şi cantitate) a scăzut semnificativ, cu 32%. S-au produs cantităţi 

mai mici de cereale şi leguminoase boabe şi la nivel naţional şi regional, excepţiile fiind orzul 

şi orzoaica (la nivel naţional) şi mazărea boabe (la toate nivelele). 

În cazul legumelor (figura 2.2.25.), în judeţul Cluj, doar producţia de tomate a fost mai 

ridicată în anul 2010, decât în 2005, producţiile celorlalte legume reducându-se într-o mai 

mare măsură decât la nivel regional sau naţional. Chiar dacă producţiile fluctuează de la an al 

an, datele ne arată evoluţii nedorite, mai ales în cazul acelor soiuri, unde judeţul Cluj are 

avantaj competitiv (ceapa uscată, varza albă şi rădăcinoasele comestibile). 
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Figura 2.2.25. Evoluţia producţiei agricole vegetale la principalele legume cultivate, în judeţul 

Cluj, regiunea Nord-Vest şi România, între 2005-2010 
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Sursă: prelucrare bazată pe date INS Tempo Online 

 

Pentru a ilustra caracterul agricol al diferitelor zonelor, în figurile 18-25 s-au reprezentat la 

nivel de UAT ponderea suprafeţei cultivate cu grâu, porumb, cartofi şi legume din suprafaţa 

agricolă, respectiv producţiile medii la hectar pentru aceste culturi (valori medii pentru 

perioada 1990-2003
15

).  

 

Figura 2.2.26. Ponderea suprafeţei cultivate cu grâu în suprafaţa agricolă la nivel de UAT (valori 

medii pe 1990-2003) 

                                                           
15

 Doar pentru această perioadă există date la nivel de UAT. 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.27. Producţia medie la hectar pentru grâu (t/ha) la nivel de UAT (valori medii pe 1990-2003) 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 
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Figura 2.2.28. Ponderea suprafeţei cultivate cu porumb în suprafaţa agricolă la nivel de UAT 

(valori medii pe 1990.2003) 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.29. Producţia medie la hectar pentru porumb (t/ha) la nivel de UAT (valori medii pe 

1990-2003) 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.30. Ponderea suprafeţei cultivate cu cartofi în suprafaţa agricolă la nivel de UAT 

(valori medii pe 1990-2003) 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 
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Figura 2.2.31. Producţia medie la hectar pentru cartofi (t/ha) la nivel de UAT (valori medii pe 

1990-2003) 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.32. Ponderea suprafeţei cultivate cu legume în suprafaţa agricolă la nivel de UAT 

(valori medii pe 1990-2003) 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.33. Producţia medie la hectar pentru legume (t/ha) la nivel de UAT (valori medii pe 

1990-2003) 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 
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Aceste hărţi ne demonstrează, că în majoritatea UAT-urilor terenurile sunt cultivate 

respectând principiul economic: se cultivă pe o pondere mai ridicată a suprafeţei agricole 

acele soiuri, pentru care producţia medie la hectar este mai ridicată. Producţia de cereale (grâu 

şi porumb) este preponderent mai ridicată în partea sud-estică a judeţului (valea Arieşului şi o 

parte din Câmpia Transilvaniei), dar porumb se cultivă şi la poalele Munţilor Apuseni, unde 

randamentul este mult mai scăzut. Producţia de cartofi şi de legume este mai dispersată în 

judeţ. Scopul acestui studiu nu este analiza detaliată, la nivel de UAT, pentru fiecare dintre 

culturi, dar hărţile încorporate pot fi utilizate şi în această direcţie. 

Chiar dacă condiţiile pedoclimaterice ar fi favorabile producţiei de fructe, judeţul Cluj nu are 

o contribuţie majoră la producţia regională sau naţională la nici una dintre fructele cultivate. 

 

Figura 2.2.34. Evoluţia producţiei de fructe în judeţul Cluj, între 2005-2010  
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Sursă: prelucrare bazată pe date INS Tempo Online 
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În perioada 2005-2010, producţia totală de fructe din judeţul Cluj a scăzut cu 65% (figura 

2.2.34.), mult sub media regională (-17%) şi naţională (-14%). Dintre fructele care se cultivă 

în cantităţi mai însemnate cele mai mari pierderi s-au înregistrat la cireşe şi vişine (-83%), 

mere (-79%), şi pere (-69%), dar a scăzut şi producţia de nuci (-49%), prune (-27%) şi caise (-

16%). 

În anul 2010, producţia totală de fructe din judeţul Cluj a reprezentat doar 6,8% din producţia 

regională şi 1,0% din cea naţională, producţia de mere (cea mai importantă cultură privind 

numărul de pomi) a reprezentat 4,9% din producţia regională şi 0,9% din cea naţională, 

producţia de pere reprezentat doar 8,6% din producţia regională şi 1,4% din cea naţională şi 

cea de prune 10,9% din producţia regională şi 1,2% din cea naţională. Această situaţie 

nefavorabilă se datorează scăderii drastice (cu 69%) a suprafeţelor livezilor pe rod în judeţ în 

perioada 2005-2010 (la nivel naţional scăderea a fost de 28% iar la nivel regional de 31%). 

Distribuţia teritorială a producţiei de fructe din perioada 1990-2003 (figura 2.2.35.) ne arată, 

că cele mai însemnate producţii de fructe s-au înregistrat în comunele din jurul municipiilor 

Cluj-Napoca şi Dej. Neavând la dispoziţie date mai recente la nivel de UAT, nu ne putem 

pronunţa asupra situaţiei actuale, în perioada 2005-2010 suprafaţa livezilor pe rod reducându-

se cu 69%, după cum a fost prezentat anterior. 

 

Figura 2.2.35. Producţia de fructe (t) la nivel de UAT, judeţul Cluj, medie pe 1990-2003 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.36. Evoluţia producţiei de struguri (tone) în judeţul Cluj, regiunea Nord-Vest şi 

România, între 2005-2010 
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Sursă: prelucrare bazată pe date INS Tempo Online 

 

Judeţul Cluj are un potenţial scăzut de cultivare a strugurilor şi suprafaţa viilor pe rod a 

scăzut. Producţia de struguri de masă din judeţ este nesemnificativă (doar 0,004% din 

producţia naţională şi 0,6% din cea regională), iar producţia de struguri de vin a reprezentat 

doar 0,13% din producţia naţională şi 4,44% din cea regională. În aceste condiţii nu are 

relevanţă pentru economia judeţului faptul că producţia de struguri a crescut în perioada 2005-

2010 cu aproape 20% (figura 2.2.36.). 

 

2.2.1.5. Producţia animală 

 

Creşterea animalelor din judeţul Cluj a avut o evoluţie diferenţiată pe categorii pe animale în 

perioada 2005-2010 (figura 2.2.37.), efectivele de animale au scăzut la bovine (cu 37%), 

porcine (cu 56%), cabaline (cu 21%), păsări (cu 34%) şi iepuri (cu 52%), dar s-a înregistrat 

creştere la ovine (cu 8%), caprine (cu 142%) şi familii de albine (64%). Putem observa, că 

tendinţele de scădere din judeţ sunt mai puternice, decât la nivel naţional şi regional. Speciile, 

pentru care evoluţia efectivelor a fost mai favorabilă în judeţ, decât la nivel naţional şi 

regional, sunt caprinele şi albinele. 
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Efectivul de bovine s-a redus datorită renunţării de către fermierii cu 1-3 vaci, aceasta se 

reflectă şi prin creşterea numărului de bovine ce revin la 100 ha teren până în anul 2009; în 

2010 acest număr s-a redus datorită scăderii suprafeţei agricole utilizate şi nu datorită creşterii 

efectivelor de animale (tabelul 2.2.12.). 

 

Figura 2.2.37. Evoluţia efectivelor de animale pe categorii în România, regiunea Nord-Vest şi 

judeţul Cluj, între 2005-2010 
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Sursă: Calcule proprii după date INS Tempo Online 

 

Tabel 2.2.12. Animale ce revin la 100 ha teren, pe principalele categorii de animale în judeţul Cluj (capete) 

Categorii de animale 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bovine 20,7 22,9 24,4 21,2 23,6 16,4 

Porcine 134 128,9 125,7 87,8 98,3 64 

Ovine şi caprine 80,8 80,5 93,1 97,9 130,2 113,3 
Sursă: INS Tempo Online 
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Conform datelor D.A.D.R. Cluj
16

, cauzele care au contribuit la scăderea efectivelor de bovine 

sunt diverse: dificultăţi la desfacere, mai ales în zonele greu accesibile şi izolate; pretenţii 

calitative ridicate formulate de către procesatorii de lapte
17

 şi preţuri mici de valorificare (0,6-

0,7 lei/litru); lipsa capacităţilor de susţinere locală; durata mare a refacerii efectivului; costuri 

înalte de întreţinere, precum şi îmbătrânirea fermierilor tradiţionali crescători de vaci. 

Au crescut efectivele la categoriile de animale în cazul cărora îndeplinirea standardelor UE a 

fost mai uşoară. Creşterea caprinelor, ovinelor şi albinelor prezintă avantaje precum: 

întreţinere facilă, înmulţire mai facilă şi cerere de produse pe piaţă. Aceste avantaje se găsesc 

şi la creşterea de porcine şi păsări, ale căror efective au scăzut în perioada studiată, deoarece 

aceste efective prezintă fluctuaţii în funcţie de evoluţia pieţei. 

Rezultatele de la Recensământul General Agricol 2010 ne relevă (tabelul 11) faptul că în anul 

2010 majoritatea exploataţiilor agricole din judeţul Cluj au crescut păsări (54,88%), dar 

această pondere este mai mică, decât cea naţională (68,99%) şi regională (57,85%). Pe locul 

doi se află creşterea porcinelor (36,58% dintre exploataţiile agricole din judeţul Cluj, 42,77% 

la nivel naţional şi 38,70% la nivel regional), iar pe locul trei creşterea bovinelor (16,87% 

dintre exploataţiile agricole din judeţul Cluj, 18,83% la nivel naţional şi 22,58% la nivel 

regional). Apicultura este cea mai puţin răspândită, atât la nivelul judeţului Cluj, cât şi la 

nivelul ţării şi regiunii, urmată de creşterea caprinelor, unde judeţul Cluj are o pondere mult 

mai mică (1,59%), decât ponderea naţională (4,57%) şi regională (2,34%). 

 

Tabel 2.2.13. Exploataţii agricole cu efective de animale, anul 2010 

 Specii de animale 
România Regiunea Nord-Vest Cluj 

număr % număr % număr % 

Bovine 726.057 18,83 119.444 22,58 16.366 16,87 

Ovine 271.266 7,03 25728 4,86 6.102 6,29 

Caprine 176.353 4,57 12.386 2,34 1.543 1,59 

Porcine 1.649.478 42,77 204.767 38,70 35.479 36,58 

Păsări 2.660.387 68,99 306.062 57,85 53.226 54,88 

Cabaline 466.767 12,10 49.980 9,45 9.688 9,99 

Familii de albine 42.630 1,11 5.547 1,05 907 0,94 

Total exploataţii agricole 3.856.245 100 529.095 100 96.986 100 
Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 56 

 

                                                           
16

 Sursa: DADR Cluj, Raport de activitate pe anul 2010, http://www.dadrcj.ro/files/raport.pdf 
17

 Numărul total de germeni sub 100.000/ml. lapte, numărul celulelor somatice sub 400.000/ml lapte) 

http://www.dadrcj.ro/files/raport.pdf
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Judeţul Cluj deţine o pondere importantă din şeptelul de ovine (26% la nivel regional şi 4,2% 

la nivel naţional), cabaline (19% la nivel regional şi 2,1% la nivel naţional) şi caprine (19% la 

nivel regional şi 1,4% la nivel naţional), dar la celelalte specii de animale nu atinge ponderea 

medie la nivel naţional (2,4%) sau regional (17%). Cu privire la efectivele de animale pe 

exploataţie (tabelul 2.2.14.), situaţia din judeţul Cluj este puţin mai favorabilă, la majoritate 

speciilor efectivele deţinute de exploataţiile care cresc animale sunt mai mari decât media 

naţională, diferenţa cea mai mare fiind în cazul ovinelor (57,78 capete pe exploataţie în 

judeţul Cluj, faţă de 30,91 capete la nivel naţional şi 51,91 capete la nivelul regiunii). 

 

Tabel 2.2.14. Efective de animale, pe principalele specii, anul 2010 

Specii de animale  

România Regiunea Nord-Vest Cluj  

capete 
capete / 

exploataţie 
capete 

capete / 

exploataţie 
capete 

capete / 

exploataţie 

Bovine 1.985.177 2,73 347.021 2,91 53.634 3,28 

Ovine 8.385.749 30,91 1.335.641 51,91 349.291 57,24 

Caprine 1.236.947 7,01 91.825 7,41 17.249 11,18 

Porcine 5.387.440 3,27 688.256 3,36 100.986 2,85 

Păsări 78.866.755 29,64 8.858.868 28,94 1.641.549 30,84 

Cabaline 604.188 1,29 73.456 1,47 13.624 1,41 

Familii de albine 1.283.204 30,10 170.142 30,67 24.035 26,50 

Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 57 

 

Figura 2.2.38. Evoluţia producţiei agricole animală în judeţul Cluj, regiunea Nord-Vest şi 

România, 20052010 
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Sursă: prelucrare bazată pe date INS Tempo Online 

 

Scăderea efectivelor de bovine în perioada 2005-2010 a cauzat reducerea producţiei de lapte 

de vacă şi bivoliţă cu 21% (figura 2.2.38.); menţinerea acestei tendinţe de scădere poate duce 

la pierderea treptată a unei mari cantităţi din cota de lapte alocată şi privarea de o sursă de 

subzistenţă tradiţională cu specific în economia rurală a judeţului. 

Figurile 2.2.39-42 reprezintă distribuţia teritorială la nivel de UAT a producţiei animaliere din 

perioada (valori medii calculate pentru perioada 1990-2003). Datorită schimbărilor produse în 

ultimii cinci ani în sectorul animal, aceste date istorice ne oferă informaţii mai degrabă despre 

potenţialul pentru creşterea animalelor a diferitelor zone din judeţ. Putem observa, că atât 

producţia de care, cât şi cea de lapte a fost mai mare în jurul centrelor urbane din judeţ, iar 

producţia de ouă cea mai ridicată s-a înregistrat în Cluj-Napoca şi în comunele imediat vecine. 

 

Figura 2.2.39. Producţia animalieră (tone greutate vie) la nivel de UAT, judeţul Cluj, medie pe 1990-2003 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.40. Producţia de lapte (100 litri) la nivel de UAT, judeţul Cluj, medie pe 1990-2003 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 
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Figura 2.2.41. Producţia de ouă (mii buc.) la nivel de UAT, judeţul Cluj, medie pe 1990-2003 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.42. Producţia de lână (kg) la nivel de UAT, judeţul Cluj, medie pe 1990-2003 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

2.2.1.6. Agricultura ecologică 

 

,,Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E României pentru definirea acestui 

sistem de agricultură, este similar cu termenii ,,agricultură organică” sau ,,agricultură 

biologică” utilizaţi în alte state membre. Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a 

produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelaţie cu 

conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice 

este producerea de produse agricole şi alimentare proaspete şi autentice, prin procese create să 

respecte natura şi sistemele acesteia. 

Prevederile privind etichetarea produselor obţinute din agricultura ecologică, stabilite în 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea 

produselor ecologice şi în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 sunt foarte precise şi au în vedere 

oferirea încrederii depline a consumatorilor în produsele ecologice, ca produse obţinute şi 

certificate în conformitate cu reguli stricte de producţie, procesare, inspecţie şi certificare. 

Pentru obţinerea şi comercializarea produselor ecologice care poartă etichetele şi siglele 

specifice, producătorii trebuie să parcurgă un proces strict ce trebuie urmat întocmai. Astfel, 
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înainte de a obţine produse agricole ce pot fi comercializate cu menţiunea ,,produs ecologic” 

exploataţia trebuie să parcurgă o perioadă de conversie, de minimum doi ani. În fiecare an, 

până la data de 1 iunie, operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 

judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

La Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj (instituţie publică care, între altele, 

promovează, consiliază şi sprijină dezvoltarea agriculturii organice în judeţul Cluj) în anul 

2009 au fost înregistraţi 40 operatori economici (din care 34 de producători, 3 procesatori, 1 

exportator şi 2 comercianţi) practicând agricultură ecologică
18

; dintre aceştia 25 operează în 

mediul rural (12 în sectorul vegetal, 4 în sectorul vegetal şi zootehnic, 4 în sectorul de melci, 

4 în apicultură şi un procesator) şi 15 în mediul urban (4 în sectorul vegetal, 1 în sectorul 

zootehnic, 2 în sectorul vegetal şi zootehnic, 1 în sectorul de melci, 2 în apicultură şi 5 nu 

operează în domeniul de producţie). În anul 2010
19

 au fost înregistraţi în sistemul de 

agricultură ecologică un număr de 54 operatori: 44 producători agricoli, 4 procesatori, 1 

importator, 1 exportator, 4 comercianţi. 

Datele obţinute de pe pagina de internet al MADR diferă de cele judeţene, ceea ce arată, că 

acest sector nu este încă suficient dezvoltat şi informaţiile referitoare la producători nu sunt 

actualizate. Însă poziţia judeţului Cluj în regiune şi în ţară putem analiza doar pe baza datelor 

de la nivel naţional (tabelul 2.2.15.), din care reiese că în judeţul Cluj sunt mai mulţi 

producători, dar mai puţini apicultori decât în celelalte judeţe ale regiunii, iar faţă de media 

naţională judeţul Cluj, la fel ca şi celelalte judeţe din Regiunea Nord-Vest, a rămas în urmă. 

 

Tabel 2.2.15. Operatorii înregistraţi în agricultura ecologică la MADR (anul 2010) 

 Operatori 

înregistraţi 
România 

Regiunea Nord-Vest 

Bihor  
Bistriţa-

Năsăud 
Cluj Maramureş 

Satu- 

Mare 
Sălaj Total 

Producători 2.533 19 19 26 17 12 15 108 

Procesatori 97 7 1 1 2 0 1 12 

Apicultori 400 12 18 8 14 16 31 99 

Comercianţi 53 1 0 3 0 0 0 4 

Importatori 10 1 0 1 0 0 0 2 

Exportatori 26 2 0 0 0 1 0 3 

Unitate de producţie 

pentru acvacultură 
3 0 0 0 0 0 0 0 

Sursă: http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010714 

                                                           
18

 Sursa: http://www.dadrcj.ro/?agricultura-ecologica,42  
19

 Sursa: http://www.dadrcj.ro/files/raport.pdf  

http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010714
http://www.dadrcj.ro/?agricultura-ecologica,42
http://www.dadrcj.ro/files/raport.pdf
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Un aspect pozitiv pentru lansarea agriculturii ecologice în judeţul Cluj este faptul că există 

numeroase organisme publice şi private în judeţ care sprijină dezvoltarea acestui sector. În 

judeţul Cluj funcţionează prima instituţie de certificare ecologică 100% românească 

ECOINSPECT. Asociaţia Bioagricultorilor din România BIOTERRA promovează, consiliază 

şi sprijină dezvoltarea agriculturii organice în judeţ, iar staţiunile de cercetare agricolă SCDA 

Turda, SDE Cluj şi SCPP Cluj participă la elaborarea unui sistem de agricultură ecologică. 

 

2.2.1.7. Industria şi comerţul de produse alimentare 

 

Numărul agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse 

alimentare a scăzut de la 383, în anul 2009, la 345 în anul 2010 (tabelul 2.2.16). Majoritatea 

unităţilor activează în producţia de pâine şi producţia de băuturi, cea din urmă fiind categoria 

unde s-a redus cel mai mult numărul unităţilor producătoare. 

 

Tabel 2.2.16. Agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse 

alimentare 

Nr. 

crt. 
Domeniu 

Număr unităţi 

2009 2010 

1. Producţia de lapte şi produse lactate 20 20 

2.  
Agenţi economici şi unităţi producătoare de carne şi produse 

din carne 
34 37 

 - din care abatoare 6 6 

3.  
Agenţi economici şi unităţi producătoare de pâine şi produse 

de morărit şi panificaţie (unităţi de morărit) 
24 22 

 Agenţi economici şi unităţi producătoare de pâine 136 123 

 Agenţi economici - cofetărie patiserie 48 45 

4.  
Agenţi economici şi unităţi producătoare de conserve fructe 

şi legume 
7 7 

5.  
Agenţi economici şi unităţi producătoare de uleiuri şi 

grăsimi vegetale alimentare 
3 3 

6.  
Agenţi economici şi unităţi producătoare de zahăr şi produse 

zaharoase 
4 4 

7.  Agenţi economici şi unităţi producătoare de băuturi 61 35 
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Nr. 

crt. 
Domeniu 

Număr unităţi 

2009 2010 

8.  

Agenţi economici şi unităţi producătoare de alte produse 

alimentare (condimente, ceaiuri, arome, sosuri, suplimente, 

alimentare, siropuri) 

20 21 

9.  
Agenţi economici şi unităţi producătoare de ambalare şi/sau 

îmbutelierea de produse alimentare 
18 18 

10. Agenţi economici şi unităţi producătoare de oţet 1 1 

11.  Agenţi economici şi unităţi producătoare de sucuri din fructe 1 3 

Total 383 345 
Sursă: D.A.D.R. Cluj, Raport de activitate 2010, pg. 10, http://www.dadrcj.ro/files/raport.pdf 

 

În judeţul Cluj au fost atestate în total 20 de produse tradiţionale, grupate în 5 tipuri de 

produse (tabelul 2.2.17.). Acestea sunt produse de firmele S.C. Napolact S.A. (13 produse 

atestate, 2 unităţi de producţie urbane – la Dej şi Huedin –, şi una rurală – la Ţaga), S.C. 

AQUASALA S.R.L. (5 produse atestate, unitate de producţie la Bobâlna) şi de S.C. REMIDO 

S.R.L. (2 produse atestate, unitate de producţie la Panticeu). Numărul produselor tradiţionale 

atestate este foarte mic, în comparaţie cu celelalte judeţe din Regiunea Nord-Vest (348 în 

judeţul Satu Mare şi 250 în Sălaj). 

 

Tabel 2.2.17. Produse tradiţionale atestate în judeţul Cluj 

Categorie de produse Nr. produse 

Brânză 7 

Brânză telemea 4 

Brânză burduf 2 

Caşcaval 6 

Smântână 1 

Total 20 
Sursă: http://www.dadrcj.ro/?produse-traditionale,44 

 

http://www.dadrcj.ro/files/raport.pdf
http://www.dadrcj.ro/?produse-traditionale,44
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Există totuşi iniţiative pentru promovarea agriculturii şi a produselor agricole locale, cum ar fi 

târgul pentru agricultură AGRARIA, şi activitatea Asociaţiei Produs de Cluj
20

, având între 

membrii fondatori şi Consiliul Judeţean Cluj. 

Târguri de animale se organizează în 13 localităţi din judeţul Cluj, din care în prezent 3 sunt 

închise
21

 (cele din Bobâlna, Frata şi Mociu). Târgurile de animale din municipii funcţionează 

cu frecvenţă săptămânală (Câmpia Turzii, Dej, Gherla şi Turda), cele din oraşul Huedin şi din 

comunele Bonţida, Gilău, Negreni şi Viişoara se organizează lunar şi în Iara trimestrial. 

Dificultăţile de comercializare a producţiei agricole a fermelor de semi-subzistenţă sunt 

cauzate de lipsa unei reţele eficiente de prelucrare şi valorificare a produselor agricole 

produse în cantităţi mici. Sectorul de prelucrare a produselor agro-alimentare ezită să cumpere 

de la un număr mare de producători mici pentru că aceasta ar implica costuri de tranzacţie 

ridicate şi calitatea materiei prime achiziţionate nu este omogen. 

Datele de export şi import
22

 ne arată, că valoarea produselor agricole exportate în anul 2010 a 

reprezentat doar 1,02% din totalul exporturilor din judeţul Cluj, iar importurile agricole 

reprezintă 1,90% din totalul importurilor. Valoarea produselor alimentare importate în judeţul 

Cluj în anul 2010 a depăşit de 2,19 ori valoarea produselor exportate, mult peste media 

sectoarelor (1,18). Cel mai mare deficit comercial apare la capitolul carne şi măruntaie 

comestibile (14.759 mii euro), dar şi la lapte şi produse lactate, cereale, seminţe şi fructe 

oleaginoase, zaharuri şi produse zaharoase, plante vii şi produse de floricultură, cafea, ceai, 

mate şi mirodenii. Sectoare în care balanţa comercială a judeţului este pozitivă, sunt: animale 

vii, legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentare. Putem concluyina, că din judeţul Cluj se 

exportă în cantităţi mari produse alimentare cu valoarea adăugată scăzută şi se importă, pe 

lângă produse nespecifice zonei (cafea, ceai, fructe exotice etc.), produse cu valoare adăugată 

înaltă. 

 

2.2.1.8. Servicii agricole 

 

Camera Agricolă a Judeţului Cluj a fost înfiinţată în baza H.G. nr. 1609/16.12.2009 şi a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 43/17.02.2010, prin reorganizarea Oficiului Judeţean 

de Consultanţă Agricolă Cluj. C.A.J. Cluj este o instituţie publică descentralizată, cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Cluj şi în coordonarea tehnico-

                                                           
20

 http://produsdecluj.ro/   
21

 http://www.dadrcj.ro/files/targuri.pdf  
22

 Anexa nr. 25 

http://produsdecluj.ro/
http://www.dadrcj.ro/files/targuri.pdf
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metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, finanţată din venituri proprii şi 

subvenţii de la bugetul de stat. 

C.A.J. Cluj organizează cursuri de calificare în meserii pentru care a obţinut autorizarea 

Consiliului Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (C.N.F.P.A.), respectiv: 

Apicultor, Lucrător în cultura plantelor, Lucrător în creşterea animalelor, Peisagist-floricultor, 

Pomicultor, Drujbist, Tractorist şi Lucrător în gospodăria agroturistică.  

Specialiştii C.A.J. Cluj desfăşoară o serie de activităţi în colaborare cu alte instituţii cu  

responsabilităţi în agricultură (D.A.D.R., A.P.I.A., O.J.A.R.Z., D.A.C.L.), pentru armonizarea 

legislaţiei şi a instituţiilor din România cu cele ale Uniunii Europene. Între aceste activităţi 

amintim: participarea la realizarea Reţelei de Informaţii Contabile Agricole (RICA), 

promovarea programelor de finanţare în domeniul agriculturii, în primul rând a Planului 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi a sprijinului european şi guvernamental pentru 

agricultură şi dezvoltare rurală. C.A.J. Cluj întocmeşte Planuri de afaceri şi Cereri de finanţare 

pentru măsurile operaţionale din cadrul PNDR 2007-2013 şi asistă solicitanţii până la 

semnarea Contractului de finanţare cu APDRP şi pe toată durata implementării proiectelor. În 

cadrul C.A.J. Cluj îşi desfăşoară activitatea 24 de angajaţi, din care 11 specialişti asigură 

asistenţa zonală pe raza judeţului. Totuşi, putem semnala o rată de accesare scăzută în judeţul 

Cluj a Măsurii 1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă (121 proiecte declarate 

eligibile, sub media pe ţară de 149 proiecte pe judeţ). 

Serviciul de Inspecţii din cadrul D.A.D.R. Cluj are următoarele atribuţii principale participă la 

activităţi asimilate perfecţionării profesionale (seminarii, conferinţe, dezbateri) în domeniul de 

inspecţii tehnice. În cadrul D.A.D.R. Cluj funcţionează compartimente de inspecţii cu 

persoane nominalizate şi numite prin Ordin M.A.D.R. pe următoarele domenii: vitivinicol, 

producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, organisme modificate genetic şi controlul 

fertilizatorilor, producţia vegetală, animală şi industria alimentară, respectiv zootehnie. 

Staţiunile de cercetare agricolă SCDA Turda, SDE Cluj şi SCPP Cluj asigură seminţe şi 

material săditor cu calitate superioară, elaborează tehnologii de cultură care să asigure 

producţii ridicate, protecţia mediului înconjurător, conservarea potenţialului de fertilitate a 

solului, perfecţionarea metodelor manageriale pentru exploataţiile agricole, etc. 

Trebuie remarcat existenţa serviciilor de instruire profesională şi consultanţă agricolă de înaltă 

calitate pe plan judeţean. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-

Napoca participă activ la acţiunile de instruire profesională a cadrelor din agricultură, iar 

staţiunile de cercetare agricolă SCDA Turda, SDE Cluj şi SCPP Cluj participă la 

perfecţionarea metodelor manageriale pentru exploataţiile agricole. 
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Dotarea cu tractoare şi maşini agricole este deficitară şi în scădere (figura 2.2.43 şi tabelul 

2.2.18). 

 

Figura 2.2.43. Evoluţia parcului de tractoare şi maşini agricole în judeţul Cluj, între 2005-2010 
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Pluguri pentru tractor, 

9.86%
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6.14%

Semănători mecanice, -

1.49%

Maşini de stropit şi prăfuit 

cu tracţiune mecanică, 

0.00%
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pentru recoltat cereale, -
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4.44%
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Prese pentru balotat paie 

şi fân, 61.34%

Vindrovere pentru furaje, -

23.08%
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Sursă: INS Tempo Online 

 

Tabel 2.2.18. Parcul de tractoare şi maşini agricole, anul 2010 

Specificare Bucăţi 

Tractoare agricole fizice 5.147 
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Specificare Bucăţi 

Pluguri pentru tractor 4.289 

Cultivatoare mecanice 413 

Semănători mecanice 1.389 

Maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică 65 

Combine autopropulsate pentru recoltat cereale 661 

Combine autopropulsate pentru recoltat furaje 43 

Combine şi maşini pentru recoltat cartofi 75 

Prese pentru balotat paie şi fân 192 

Vindrovere pentru furaje 10 
Sursă: INS Tempo Online 

 

Pentru a menţine în stare de funcţionare parcul actual de tractoare şi maşini agricole sunt 

necesare cheltuieli mari cu reparaţiile. Această situaţie se datorează gradului ridicat de uzură 

fizică şi morală, la care se adaugă gradul scăzut de utilizare, determinând în final ca mari 

suprafeţe de teren să fie lucrate cu tehnologii inadecvate, obţinând un nivel scăzut al 

producţiei
23

. 

 

2.2.1.9. Utilizarea forţei de muncă agricole 

 

Impactul aderării la UE asupra agriculturii şi ocupării agricole a fost studiată printr-o 

cercetare empirică realizată în două faze (Kerekes, 2010). În iulie-august 2005 au fost 

intervievaţi 11 fermieri şi patru experţi, iar în ianuarie-februarie 2009 un număr de 43 fermieri 

şi cinci experţi din judeţul Cluj. Aderarea la UE a fost considerată o ameninţare pentru 

gospodăriile de semi-subzistenţă atât înainte, cât şi după aderarea la UE (pentru că acestea nu 

pot îndeplini cerinţele UE), dar a fost văzută ca o oportunitate pentru fermele comerciale. În 

opinia respondenţilor aderarea la UE va avea ca efect scăderea ocupării agricole din judeţul 

Cluj, deoarece numărul gospodăriilor de semi-subzistenţă va scădea, iar fermele comerciale 

vor fi mai mecanizate şi vor folosi mai eficient forţa de muncă. Numărul tinerilor ocupaţi în 

agricultură va scădea, din cauza veniturilor mici şi deoarece este nevoie atât de pasiune, cât şi 

de sprijin familial (pământ, echipamente) pentru a construi o fermă.  

La doi ani după aderarea la UE, în anul 2009, fermierii intervievaţi s-au confruntat deja cu 

probleme legate de integrarea în UE. Multe gospodării nu se califică pentru plăţile directe pe 

                                                           
23 Sursa: DADR Cluj, Raport de activitate pe anul 2010, http://www.dadrcj.ro/files/raport.pdf  

http://www.dadrcj.ro/files/raport.pdf
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suprafaţă din cauza dimensiunii şi structurii terenului agricol, sau pentru că nu se poate 

demonstra cu acte proprietatea asupra pământului. Fermierii au înşirat o serie de măsuri care 

ar putea creşte eficienţa utilizării fondurilor UE, cum ar fi: reducerea birocraţiei, 

descentralizarea procedurilor (administrare pe plan local), simplificarea administrării 

proiectelor de dezvoltare rurală, profesionalizarea angajaţilor agenţiilor de plăţi, efectuarea la 

timp a plăţilor, reguli şi proceduri coerente şi stabile. 

 

Tabel 2.2.19. Eficienţa utilizării resurselor umane în exploataţiile agricole 

 Unităţi de măsură România 
Regiunea Nord-

Vest 
Cluj 

Suprafaţa agricolă 

utilizată 
hectare 13.298.190,89 3.432.643 341.407,9 

Teren arabil hectare 8.305.473,64 792.408,53 120.504,39 

Exploataţii agricole număr 3.856.245 529.095 96.986 

Persoane care au lucrat 

în agricultură 

număr 7.159.477 998.481 168.197 

% din total pe ţară 100 13,95 2,35 

persoane/exploataţie 1,86 1,89 1,73 

Zile lucrate 

număr 530.122.919 63.218.552 10.138.130 

% din total pe ţară 100 11,93 1,91 

zile 

lucrate/exploataţie 
137,47 119,48 104,53 

Unităţi Anuale de 

Muncă 

(UAM) 

număr 2.163.767,02 258.034,91 41.380,12 

UAM/exploataţie 0,56 0,49 0,43 

UAM/persoană 0,30 0,26 0,25 

UAM/SAU 0,16 0,08 0,12 

UAM/teren arabil 0,26 0,33 0,34 
Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 46-47, 72 

 

Conform Recensământului General Agricol 2010, în judeţul Cluj lucrează 2,35% din totalul 

persoanelor ocupate în agricultură la nivel naţional, iar numărul zilelor lucrate reprezintă doar 

1,91% din total (tabelul 2.2.19.), iar numărul de unităţi anuale de muncă pe persoană care 

lucrează în agricultură este mai mic în judeţul Cluj (0,25), decât la nivel naţional (0,30) sau 

regional (0,26). Numărul de persoane care lucrează în medie pe o exploataţie este mai mic în 

judeţul Cluj (1,73) decât la nivel naţional (1,86) sau regional (1,89), dar diferenţele dintre 

media zilelor lucrate pe o exploataţie în judeţul Cluj (104,53) şi la nivel naţional (137,47), 

respectiv dintre media UAM pe exploataţie în judeţul Cluj (0,43) şi la nivel naţional (0,56) au 

pondere şi mai mare. 
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Aceste rezultate ne arată, că o persoană implicată în agricultură lucrează mai puţine zile în 

judeţul Cluj, decât la nivel naţional, ceea ce poate avea două cauze: resursa umană este mai 

puţin eficient utilizată şi nivelul subocupării este mai pregnant pe exploataţiile în judeţul Cluj, 

sau o pondere mai însemnată din persoanele implicate în agricultură desfăşoară şi alte 

activităţi economice, timpul lucrat pe exploataţie fiind doar o parte din timpul total de muncă. 

Rezultatele provizorii ale Recensământului General Agricol 2010 nu ne permit să decidem 

care dintre cele două variante este corectă. 

Forţa de muncă agricolă este îmbătrânită şi situaţia se va agrava pe viitor. Tinerii nu doresc să 

lucreze în agricultură Rezultatele unei cercetări empirice întreprinse în rândul elevilor din 

mediul rural (Kerekes, 2011) ne arată că majoritatea tinerilor doresc să lucreze în servicii şi 

doar 0,9% vor să lucreze în agricultură, faţă de situaţia actuală, când 77,9% dintre familiile 

elevilor practică agricultura şi în 29,5% dintre familii agricultura este principala sursă de 

venit. 

 

2.2.1.10. Silvicultura 

 

Suprafaţa fondului forestier total în anul 2010 a fost de 157.622 hectare, din care: răşinoase 

71.018  ha, foioase 84.663 ha şi 1.981 ha alte terenuri (figura 2.2.44.). Pădurile şi alte 

vegetaţii forestiere acoperă 23,6% din suprafaţa judeţului Cluj.  

Pe categorii de proprietari suprafaţa fondului forestier se împarte după cum urmează: 

                              -proprietatea publică a statului 60.342 ha 

                              -proprietate publică a U.A.T.-urilor 49.492 ha 

                              -proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice 40.588 ha 

                              -proprietate privată a U.A.T-urilor 7.240 ha  

 

Figura 2.2.44. Suprafaţa fondului forestier pe specii de păduri, judeţul Cluj, 2005-2010 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

Totalul suprafeţei fondului forestier a crescut cu 1,35%, suprafaţa răşinoaselor a crescut cu  

15,07%, iar cea a foioaselor a scăzut cu 7,83 ha. 

Deşeurile provenite din exploatările forestiere (în special rumeguşul depozitat în locuri 

neamenajate) degradează mediul natural. 

În anul 2009 în judeţul Cluj s-a recoltat în total 220 mii m
3
 de lemn, această cantitate 

reprezintă numai 10% din volumul de lemn recoltat al Regiunii Nord-Vest. Cea mai mare 

cantitate de lemn recoltat aparţine categoriei răşinoase (figura 2.2.46.). 

 

Figura 2.2.45. Evoluţia suprafeţei fondului forestier în România, regiunea Nord-Vest şi judeţul 

Cluj, 2005-2010 
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Sursă: Calcule proprii după date INS Tempo Online 

 

Figura 2.2.46. Evoluţia volumului de lemn recoltat, pe specii, în judeţul Cluj (mii m
3
), 2005-2009 

Fag

Diverse specii moi

Diverse specii tari

Total

Stejar

Răşinoase

-25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00%

2009/2005 -6.78% -3.88% -12.66% -11.95% -7.48% -20.63%

Total Răşinoase Fag Stejar Diverse specii tari Diverse specii moi

 

Sursă: INS Tempo Online 
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Efectivele de animale sălbatice au avut o evoluţie crescătoare în perioada 2006-2008 la 

majoritatea speciilor (tabelul 2.2.20.), cele mai însemnate efective fiind la iepuri de câmp, 

căpriori, fazani, vulpi şi mistreţi. 

 

Tabel 2.2.20. Efectivele de vânat evaluate şi recoltate, în judeţul Cluj  

 Specii de interes cinegetic 2006 2007 2008 

E
fe

ct
iv

el
e 

ev
a
lu

a
te

 

Căprior 6.866 6.635 6.980 

Cerb comun 824 787 911 

Iepure de câmp 16.455 19.002 19.262 

Lup 58 75 24 

Mistreţ 1.740 2.080 2.326 

Pisică sălbatică 71 66 41 

Râs 15 30 8 

Şacal : 50 : 

Urs 10 49 11 

Viezure 966 955 973 

Vulpe 2.885 1.915 2.781 

Cocoş de munte 400 416 459 

Fazan 9.477 9.911 9.750 

R
ec

o
lt

el
e 

d
e 

v
â
n

a
t 

Capra neagră 9 : : 

Căprior 438 412 455 

Cerb comun 30 39 33 

Iepure de câmp 1.924 1.810 1.839 

Lup 2 5 1 

Mistreţ 564 494 504 

Viezure 178 3 1 

Vulpe 2.323 374 1.924 

Fazan 1.418 1.402 1.467 
Sursă: INS Tempo Online 
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Cifra de afaceri a unităţilor silvice
24

 la nivelul judeţului Cluj (recalculate cu rata inflaţiei) a 

urmat un trend general crescător în perioada 2005-2009, înafara anului 2008, când a scăzut la 

valori apropiate anului 2006 (figura 2.2.47.). 

 

Figura 2.2.47. Evoluţia cifrei de afaceri a unităţilor silvice din judeţul Cluj, 2005-2009 (valori 

recalculate cu rata inflaţiei 

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

2005 2006 2007 2008 2009

M
ii
 L

e
i

 

Sursă: prelucrare bazată pe date INS Tempo Online 

 

2.2.2. Industria şi construcţiile 

 

2.2.2.1. Industria  

 

Conform ultimelor raportări statistice, cele aferente anului 2009, în Judeţul Cluj existau 2.925 

de unităţi active în domeniul industriei, cu o cifră de afaceri 11.898.323 mii lei şi 51.366 de 

                                                           
24

 Sfera de cuprindere a unităţilor silvice: ocoalele silvice care deţin şi/sau administrează suprafeţe din 

fondul forestier naţional. Ocolul silvic reprezintă unitatea teritorială silvică care are ca scop principal asigurarea 

activităţilor cu caracter silvic (administrarea şi/sau asigurarea serviciilor silvice) în scopul aplicării regimului 

silvic. După forma de proprietate asupra pădurilor, ocoalele silvice sunt: ocoale silvice de stat şi ocoale silvice 

private care sunt înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, de persoanele fizice ori de persoanele juridice 

care au în proprietate fond forestier sau de asociaţii constituite de către acestea. (Sursă: INS Tempo Online) 
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salariaţi. Faţă de anul 2008, pe fondul crizei economice globale, numărul de firme active în 

domeniul industriei a scăzut cu circa 80 (-2,6%), cel al salariaţilor din industrie cu 8748 (-

14,6%), însă cifra de afaceri a crescut, în termeni nominali cu 13,4%. Prin urmare, s-a 

înregistrat o creştere semnificativă a productivităţii muncii în industrie (cu 32,7% în termeni 

nominali). Nu în ultimul rând, investiţiile nete realizate de companii au crescut cu 13,5%, 

ceea ce s-a resimţit în îmbunătăţirea performanţelor acestora.  

 

Figura 2.2.48. Cifra de afaceri realizată în industria din judeţul Cluj 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

Tabel 2.2.21. Principalii indicatori ai unităţilor cu profil industrial din judeţul Cluj 

Indicator 2009 2008 2009 vs 2008 (%) 

Număr de unităţi active 2.925 3.004 97,4 

Cifra de afaceri (mii lei) 11.898.323 10.490.720 113,4 

Ponderea în cifra de afaceri totală de la nivelul 

judeţului (%) 

33,5 27,5 6 puncte procentuale 

Număr de salariaţi 51.366 60.114 85,4 

Productivitatea muncii (mii lei/salariat) 231,6 174,5 132,7 

Investiţii brute (mii lei) 1.281.451 1.310.023 97,8 

Investiţii nete 1.071.629 944.573 113,5 
Sursa: DRS, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj, 2011 

 

Dinamica pozitivă a industriei clujene a început în anul 2007 şi este rezultatul direct al 

investiţiilor străine care au fost realizate în judeţ în ultimii ani, mai ales cea realizată de 

compania Nokia la Jucu, în domeniul echipamentelor de telecomunicaţii (telefoane mobile), 
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care este principala unitate industrială din judeţ. În intervalul 2007-2009, cifra de afaceri din 

domeniul industriei, la nivelul judeţului Cluj, a crescut de 2,4 ori în termeni nominali, cea mai 

rapidă creştere de la nivel naţional. De asemenea, structura producţiei industriale s-a 

modificat semnificativ, prin înlocuirea ramurilor cu o competitivitate redusă, bazate pe forţă 

de muncă ieftină şi pe exporturi de tip lohn (confecţii, textile, pielărie, încălţăminte, mobilă, 

etc.), cu cele avansate, de genul IT&C. De altfel, din tabelul de mai jos se pot cu observa cu 

uşurinţă diferenţele dintre performanţele acestor ramuri.  

 

Tabel 2.2.22. Principalii indicatori economici, la nivel de ramură industrială, în anul 2009 

 

Număr 

unităţi 

active 

% din 

total 

Cifra de 

afaceri (mii 

lei) 

% din 

total 

Număr 

de 

salariaţi 

% din 

total 

Investiţii 

nete (mii 

lei) 

% din 

total 

Productivita

tea muncii 

(mii 

lei/salariat) 

TOTAL 

INDUSTRIE, din 

care: 

2.925 100,0 11.898.323 100,0 51.366 100,0 725.147 100,0 231,6 

INDUSTRIA 

EXTRACTIVĂ 
80 2,9 306.742 2,9 1.139 2,5 309 0,1 269,3 

PRODUSE ALE 

INDUSTRIEI 

EXTRACTIVE 

80 2,9 306.742 2,9 1.139 2,5 309 0,1 269,3 

INDUSTRIA 

PRELUCRĂTOARE 
2.704 97,1 10.307.749 97,1 44.861 97,5 405.688 92,9 229,8 

PRODUSE ALE 

INDUSTRIEI 

ALIMENTARE 

352 12,6 1.018.911 9,6 5.412 11,8 49.419 11,3 188,3 

PRODUSE TEXTILE 68 2,4 39.077 0,4 564 1,2 1.398 0,3 69,3 

ARTICOLE DE 

ÎMBRĂCĂMINTEI 
202 7,3 319.873 3,0 4.949 10,8 8.036 1,8 64,6 

PIELĂRIE ŞI 

ÎNCĂLŢĂMINTE 
91 3,3 126.974 1,2 2.785 6,1 4.381 1,0 45,6 

 LEMN ŞI PRODUSE 

DIN LEMN  
207 7,4 98.885 0,9 1.049 2,3 10.360 2,4 94,3 

HÂRTIE ŞI 

PRODUSE DIN 

HÂRTIE 

48 1,7 326.736 3,1 1.286 2,8 9.617 2,2 254,1 

TIPĂRIREA ŞI 

REPRODUCEREA 

PE SUPORTURI A 

ÎNREGISTRĂRILOR 

145 5,2 235.136 2,2 1.461 3,2 27.867 6,4 160,9 

PRODUSE ALE 

INDUSTRIEI 

CHIMICE 

65 2,3 490.139 4,6 1.711 3,7 14.211 3,3 286,5 

PRODUSE DIN 

CAUCIUC ŞI MASE 

PLASTICE 

132 4,7 169.437 1,6 1.197 2,6 5.258 1,2 141,6 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

ALTE PRODUSE 

DIN MINERALE 

NEMETALICE 

224 8,0 719.394 6,8 4.357 9,5 102.904 23,6 165,1 

PRODUSE ALE 

INDUSTRIEI 

METALURGICE 

22 0,8 357.677 3,4 2.488 5,4 48.164 11,0 143,8 

CONSTRUCŢII 

METALICE 
411 14,8 743.448 7,0 4.570 9,9 34.733 8,0 162,7 

CALCULATOARE, 

PRODUSE 

ELECTRONICE ŞI 

OPTICE 

62 2,2 4.460.738 42,0 2.406 5,2 45.884 10,5 1854,0 

ECHIPAMENT 

ELECTRIC 
44 1,6 65.865 0,6 368 0,8 1.873 0,4 179,0 

MAŞINI, UTILAJE ŞI 

ECHIPAMENTE 
105 3,8 259.255 2,4 1.920 4,2 17.751 4,1 135,0 

MIJLOACE DE 

TRANSPORT 
37 1,3 400.908 3,8 3.526 7,7 10.454 2,4 113,7 

MOBILIER 257 9,2 367.677 3,5 3.357 7,3 9.551 2,2 109,5 

ALTE BUNURI 

INDUSTRIALE 
119 4,3 32.962 0,3 499 1,1 1.554 0,4 66,1 

SERVICIIDE 

REPARARE, 
111 4,0 74.687 0,7 956 2,1 1.666 0,4 78,1 

INDUSTRIA 

ENERGETICĂ 
141  1.283.832  5.366  319.150  239,5 

PRODUCŢIA ŞI 

FURNIZAREA DE 

ENERGIE 

ELECTRICĂ ŞI 

TERMICĂ, GAZE, 

APĂ CALDĂ ŞI AER 

CONDIŢIONAT 

46 1,7 932.197 8,8 2.230 4,8 198.976 45,6 418,0 

DISTRIBUŢIA APEI; 

SALUBRITATE, 

GESTIONAREA 

DEŞEURILOR, 

ACTIVITĂŢI DE 

DECONTAMINARE 

95  351.635  3.136  120.174  112,1 

Sursa: DRS, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj, 2011 

Se poate observa faptul că industria de echipamente IT&C realiza în anul 2009 circa 42% din 

cifra de afaceri totală din industrie de la nivelul judeţului, o importanţă covârşitoare având-o 

compania NOKIA ROMANIA, producătoare de telefoane mobile. Cu toate acestea, acestor 

sector angaja doar puţin peste 5% din forţa de muncă salariată, înregistrând o productivitate a 

muncii de 8 ori mai mare decât media celorlalte sectoare, specifică sectoarelor de înaltă 

tehnologie. Cu excepţia acestei firme, înfiinţate în 2008, mai există mici companii care 

asamblează computere şi componente electronice (acestea sunt prezentate în detaliu în 

subcapitolul 2.2.3.7.)  
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Principalele firme din domeniul industriei IT&C, electronică şi optică sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

NOKIA 

ENTERPRISE 

SOLUTIONS 

S.R.L.  

Cluj-Napoca / Jucu Telefonie mobilă 4.355.066.124 1.670 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

Industria alimentară este a doua ca importanţă din judeţ, din perspectiva cifrei de afaceri şi 

prima din perspectiva numărului de angajaţi, fiind o ramură industrială cu tradiţie în zona 

Clujului. Cu toate acestea, ponderea industriei alimentare în economia judeţului a scăzut mult 

în ultimii ani, ajungând la circa 10% în prezent. În plus, în ultimii ani, au dispărut sau au fost 

relocate unităţi cu o tradiţie din sfera industriei alimentare: Fabrica de Bere „Ursus” (închisă 

în 2011), Fabrica de Dulciuri „Feleacul” (închisă în 2008), Fabricile „Napolact” din Cluj-

Napoca şi Huedin (relocate în 2009, respectiv 2010), Distileria „Prodvinalco” Gherla, Fabrica 

de Mezeluri „Maestro”, Fabrica de dulciuri „Perfetti Van Melle” etc. De remarcat e faptul că 

industria alimentară clujeană se remarcă prin numărul mare de brand-uri recunoscute la nivel 

naţional: URSUS, NAPOLACT, PRODVINALCO, etc. De asemenea, judeţul ocupă la nivel 

naţional o poziţie competitivă în domeniul produselor lactate şi băuturilor alcoolice.  

 

Principalele firme din domeniul industriei alimentare sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

MARIFLOR 

PRODCOM S.R.L.  

Gherla Preparate din carne 18.979.249 110 

MAXIALIMENT 

S.R.L.  

Turda Preparate din carne 38.951.142 152 

COSM FAN S.R.L. Apahida Preparate din carne 18.170.306 88 

CIA ABOLIV S.R.L. Cluj-Napoca  Preparate din carne 41.068.189 191 

BETAROM IMPEX 

S.R.L. 

Cluj-Napoca  Conserve legume-

fructe 

16.756.703 95 

MIB PRODCOM 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Conserve legume-

fructe 

41.540.966 88 

NAPOLACT S.A.  Cluj-Napoca Lactate şi 

brânzeturi 

233.278.354 389 

KAZAL S.R.L. Dej Lactate 16.616.468 130 

AGROPAN Gherla Panificaţie 14.523.593 184 

http://www.onrc.ro/
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PRODCOM S.RL.  

PANEMAR S.R.L.  Cluj-Napoca Panificaţie 14.420.524 197 

PRODVINALCO 

S.A.  

Cluj-Napoca Băuturi alcoolice 42.498.621 115 

QUANTAL PRIMA 

S.R.L.  

Câmpia Turzii Băuturi răcoritoare 17.135.542 63 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

Industria energetică se plasează pe locul al III-lea la nivel judeţean din perspectiva cifrei de 

afaceri în 2009, însă ocupă locul I la investiţiile nete şi înregistrează o productivitate a muncii 

dublă faţă de media judeţeană. Judeţul Cluj ocupă o poziţie-cheie în Sistemul Energetic 

Naţional prin salba de hidrocentrale din bazinul superior (Someşul Cald, Fântânele, Tarniţa), 

înfiinţate în anii 70-80, la care se adăugă cel mai mare proiect public din domeniul energetic -. 

Hidrocentrala cu acumulare prin pompaj Tarniţa - Lăpuşeşti, ce urmează a fi construită 

începând cu anii 2011-2012 şi care va avea o putere instalată de 1.000 MW, similară cu a unui 

reactor de la Cernavodă. De asemenea, în Cluj-Napoca îşi are sediul compania care asigură 

distribuţia energiei electrice în judeţele din Transilvania de Nord, cu capital majoritar de stat.  

Principalele firme din domeniul energetic sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

HIDROSERV CLUJ 

S.A. 

Cluj-Napoca Producţie energie 

electrică 

32.993.483 329 

ELECTRICA 

TRANSILVANIA 

NORD S.A.  

Cluj-Napoca Distribuţie energie 

electrică 

495.875.874 2.018 

ENEX S.R.L. Cluj-Napoca Comerţ energie 

electrică 

46.505.713 5 

TRANSILVANIA 

NORD S.A.  

Cluj-Napoca  Comerţ energie 

electrică 

1.175.552.274 388 

CPL CONCORDIA 

S.R.L.  

Cluj-Napoca Distribuţie gaze 22.286.706 48 

AMGAZ 

FURNIZARE S.A.  

Cluj-Napoca Distribuţie gaze 119.851.535 15 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

Industria construcţiilor metalice ocupă poziţia a IV-a ca cifră de afaceri şi a treia ca număr de 

salariaţi, fiind însă caracterizată de o productivitate a muncii sub media judeţeană, ceea ce o 

face puţin competitivă. Prin urmare, acest sector a înregistrat scăderi importante ale cifrei de 

http://www.onrc.ro/
http://www.onrc.ro/
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afaceri şi a numărului de salariaţi în 2009, majoritatea produselor sale fiind adresate pieţei de 

construcţii, profund afectate de criza globală. Singura investiţie majoră în curs de derulare 

este extinderea activităţii CSI INVEST cu o nouă fabrică pe platforma CUG din Cluj-Napoca, 

în domeniul echipamente de manipulare şi transport.  

Principalele firme din domeniul construcţiilor metalice sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

CSI INVEST S.R.L. Cluj-Napoca Construcţii metalice 28.462.419 120 

FIMARO S.A.  Cluj-Napoca Construcţii metalice 13.980.394 202 

GEMAC S.R.L. Cluj-Napoca Construcţii metalice 11.143.193 50 

ROMVAL S.A.  Cluj-Napoca  Construcţii metalice 33.366.238 249 

TECHNAL S.R.L.  Cluj-Napoca Tâmplărie metal 10.338.029 71 

IRROM 

INDUSTRIE S.R.L. 

Iclod Radiatoare 66.835.788 320 

SINTEROM S.A. Cluj-Napoca Produse sinterizate 15.455.135 250 

TECSA 

MECCANISIMI 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Mecanică 26.604.659 65 

METALICPLAS 

IMPEX S.R.L. 

Dej Plase sudate 149.948.070 289 

METAL INVEST 

S.R.L. 

Turda  Plase sudate 10.919.590 16 

CARASCO IMPEX 

S.R.L.  

Turda Plase sudate 12.629.560 15 

ANGEL S PROD 

S.R.L. 

Dej  Plase sudate 21.594.554 65 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

Industria de produse din minerale nemetalice (materiale de construcţii) este una cu tradiţie în 

Judeţul Cluj, mai ales în zona Turda, şi care continuă să ofere aproape 10% din numărul de 

locuri de muncă din industria judeţului, în pofida unei productivităţi a muncii foarte scăzute. 

Multe dintre firmele din domeniu au dispărut din peisajul industrial al judeţului din cauza 

dificultăţilor de conformare la cerinţele de mediu ale U.E., fiind unul dintre sectoarele cele 

mai poluatoare. Sub-ramuri precum industria produselor refractare, ceramica pentru 

construcţii, porţelan, ciment au dispărut. Pe de altă parte, creşterea preţului la materii prime 

(gaze naturale) a condus la declinul industriei sticlei, cu o lungă tradiţie în judeţ. Cu toate 

acestea, judeţul se remarcă la nivel naţional prin producţia de obiecte sanitare, izolatori 

ceramici, mortare şi produse abrazive.  

Principalele firme din domeniul industriei de produse minerale nemetalice sunt: 

http://www.onrc.ro/
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Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de 

salariaţi 

(31.12.2009) 

SANEX S.A. Cluj-Napoca Obiecte sanitare 

din ceramică 

91.015.983 469 

STICLA TURDA S.A.  Turda Producţie 

sticlărie 

10.225.362 330 

ARGILLON ROMANIA 

S.A. 

Turda Izolatori ceramici 36.444.231 423 

ELECTROCERAMICA 

S.A.  

Turda Izolatori ceramici 21.058.243 245 

SAMUS CONSTRUCŢII 

S.A.  

Dej Betoane 25.476.363 156 

PARMUR S.R.L.  Turda Ipsos 29.994.519 153 

HASIT ROMANIA S.R.L. Turda Mortare 32.688.166 60 

IZO TEC S.R.L. Dej Mortare 15.344.655 95 

SAINT GOBAIN WEBER 

ROMANIA S.R.L.  

Turda Mortare 67.290.673 157 

CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca Produse abrazive 24.476.869 234 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

Industria de produse chimice, deşi a pierdut teren în faţa altor ramuri industriale din judeţ, 

înregistrează o productivitate a muncii peste media judeţeană, asigurând peste 1.700 de locuri 

de muncă. Cele mai importante produse ale acestei ramuri sunt medicamentele şi cosmeticele, 

cu două brand-uri cunoscute la nivel naţional: FARMEC şi TERAPIA. Ambele companii au 

planuri de extindere a activităţii până în 2015 şi creşterea ponderii exporturilor.  

Principalele firme din domeniul industriei de produse chimice sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de 

salariaţi 

(31.12.2009) 

HIRSCH POROZELL 

S.R.L. 

Bonţida Polistiren expandat 24.462.263 36 

ISOPOR S.R.L.  Cluj-Napoca Polistiren expandat 26.707.358 52 

CHEMICAL 

INDEPENDENT 

GROUP S.R.L. 

Câmpia Turzii Pesticide 12.410.020 29 

FARMEC S.A. Cluj-Napoca Cosmetice 86.821.198 532 

EXTRACTE 

NATURALE NATEX 

S.R.L. 

Floreşti Uleiuri esenţiale 10.820.302 45 

PLANTEXTRAKT 

S.R.L. 

Baciu Medicamente 

naturiste 

10.030.487 99 

http://www.onrc.ro/
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FERROSAN S.R.L. Cluj-Napoca Medicamente 21.003.126 63 

TERAPIA S.A.  Cluj-Napoca Medicamente 260.555.905 782 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

Industria textilă şi a articolelor de îmbrăcăminte, deşi are o pondere tot mai redusă în 

producţia industrială a judeţului, ocupă peste 5.000 de persoane, însă productivitatea muncii 

este de circa 4 ori mai redusă decât media judeţeană. În ultimii 5 ani au dispărut multe dintre 

fabricile cu profil textil cu tradiţie din judeţ, pe fondul declinului industriei lohn, o dată cu 

creşterea salariilor şi creşterea concurenţei asiatice. Totuşi, în Judeţul Cluj îşi are sediul cel 

mai mare producător de lenjerie intimă din România – Jolidon. De asemenea, funcţionează 

mai multe firme de confecţii cu capital străin, care exportă peste 90% din producţie. 

Principalele firme din domeniul industriei textile şi a articolelor de îmbrăcăminte sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

URAGANUL 

PRODCOM S.R.L.  

Cluj-Napoca Confecţii 15.172.662 192 

GLENLOG S.R.L.  Turda Confecţii 93.515.194 244 

JOLIDON IMPEX 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Lenjerie  101.556.334 1.314 

ARGOS S.A. Cluj-Napoca Lenjerie 10.866.310 475 

EST COMPANY 

ROM IMPEX S.R.L. 

Cluj-Napoca Confecţii 10.187.208 213 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

Industria de pielărie şi încălţăminte este, ca şi industria textilă, o ramură cu tradiţie în judeţul 

Cluj, care a înregistrat însă un declin important, fiind activitatea industrială cu cea mai scăzută 

productivitate a muncii, implicit şi cu cel mai scăzut nivel de salarizare. În judeţ şi-a avut 

sediul cel mai mare producător de încălţăminte din România – „Clujana” – un brand 

recunoscut şi pe pieţele externe. Societatea există şi în prezent şi se află în proprietatea 

Consiliului Judeţean Cluj, fiind în plin proces de extindere a punctelor sale de vânzare pe 

piaţa internă.  

Principalele firme din domeniul industriei de pielărie şi încălţăminte sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

CLASS SHOE 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Încălţăminte 51.174.488 186 

http://www.onrc.ro/
http://www.onrc.ro/
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Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

Industria metalurgică este reprezentată prin Combinatul de Industria Sârmei, principala 

unitate industrială din Câmpia Turzii, aflat în prezent în proprietatea Grupului Mechel. 

Aceasta este cea de-a doua firmă cu profil industrial ca mărime din judeţ şi a fost afectată dur 

de criza economică globală, însă a înregistrat o revenire importantă a vânzărilor, mai ales pe 

pieţele externe, fiind un important exportator al judeţului. 

Principalele firme din domeniul industriei metalurgice sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

MECHEL CAMPIA 

TURZII S.A. 

Câmpia Turzii Metalurgie feroasă 321.549.155 2.486 

KOVOSTROJ 

S.R.L. 

Mihai Viteazu Profile metalice 18.535.093 25 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

Industria mobilei este, de asemenea, o ramură cu tradiţie în judeţul Cluj, care a fost afectată de 

criza economică globală, pe fondul unei productivităţi a muncii foarte redusă. Cu toate 

acestea, în judeţ există unii dintre cei mai mari producători de mobilă din ţară, printre care şi 

furnizori ai retailer-ului de mobilă IKEA, cel mai mare din lume. Industria mobilei este 

concentrată în Municipiul Gherla, unde reprezintă principala ramură industrială.  

Principalele firme din domeniul industriei mobilei sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

ANTARES 

ROMANIA S.R.L. 

Cluj-Napoca Scaune 22.332.645 93 

BECKER 

ROMANIA S.R.L. 

Gherla Mobilier 25.295.256 286 

ECOLOR S.R.L. Jucu Mobilier 68.332.097 180 

PRESTIGE 

TRANSILVANIA 

S.R.L. 

Câmpia Turzii Mobilier 16.233.384 178 

SALICE COMPROD 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Mobilier 18.286.525 72 

SAMUS MEX S.A. Dej Mobilier 22.443.889 305 

SORTILEMN S.A. Gherla Mobilier 104.084.288 897 

VLĂDEASA S.A. Huedin Mobilier 13.786.068 167 

http://www.onrc.ro/
http://www.onrc.ro/
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FONTANOT RO 

S.R.L. 

Baciu Scări lemn 18.606.709 196 

STAIRS PROD 

EXPORT S.R.L. 

Baciu  Scări lemn 22.020.349 194 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

Industria de mijloace de transport a înregistrat o dinamică importantă în ultimii ani, pe fondul 

unor investiţii străine mai ales în domeniul componentelor auto, care au creat multe locuri de 

muncă. Pe de altă parte, în Cluj-Napoca îşi are sediul una dintre cele mai importante firme din 

domeniul construcţiilor şi reparaţiilor feroviare – REMARUL 16 FEBRUARIE – care a 

încheiat un parteneriat cu liderul mondial în domeniu – BOMBARDIER.  

Principalele firme din domeniul industriei mijloacelor de transport sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

AUTOMOBILE 

COMPONENTE 

ELECTRICE S.R.L. 

Cluj-Napoca Cablaje auto 88.987.295 1.796 

ECKERLE INVEST 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Echipamente 

electrice 

19.424.791 474 

MMM 

AUTOPARTS 

S.R.L. 

Turda Piese auto 10.753.326 63 

TRELLEBORG 

AUTOMOTIVE 

S.R.L. 

Dej Piese auto 104.460.621 202 

TURDEANA S.A. Turda Piese auto 10.985.251 170 

REMARUL 16 

FEBRUARIE S.A. 

Cluj-Napoca Echipamente 

feroviare 

133.062.200 584 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

Industria celulozei şi hârtiei este una dintre ramurile industriale în care judeţul Cluj deţine o 

poziţie importantă la nivel naţional, aceasta fiind concentrată în oraşul Dej, unde există un 

combinat de profil, care a fost restructurat în ultimii ani, dar care va fi extins, printr-o 

investiţie de peste 350 de milioane de Euro, de către acţionarul majoritar, o companie chineză. 

Acest proiect va crea peste 1.000 de locuri de muncă. De asemenea, judeţul a atras două 

investiţii străine importante în domeniul ambalajelor de carton – RONDOCARTON şi TIGER 

SOMEŞ. 

http://www.onrc.ro/
http://www.onrc.ro/
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Principalele firme din domeniul industriei celulozei şi hârtiei sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

SOMEŞ S.A. Dej Celuloză şi hârtie 78.160.813 322 

BUDAVAL RO 

S.R.L. 

Cluj-Napoca  Etichete 11.152.475 4 

RONDOCARTON 

S.R.L. 

Apahida Ambalaje din 

carton 

123.225.419 235 

TIGER SOMES 

IMPEX S.R.L. 

Dej Ambalaje din 

carton 

51.718.453 54 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

În Judeţul Cluj există un număr important de companii din domeniul poligrafiei, cu activităţi 

în tipărirea ziarelor şi în producţia de ambalaje tipărite şi etichete adezive, dintre care unele 

sunt rezultatul unor investiţii străine. Investitorii cehi de la OTK PRINT au anunţat o 

investiţie de 5 milioane Euro în extinderea fabricii de ambalaje de la Dej. De asemenea, 

Grupul SUNIMPROF – ROTTAPRINT este cea mai mare tipografie flexografică din 

România.  

Principalele firme din domeniul poligrafiei sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

COMPANIA DE 

PRODUCŢIE 

TIPOGRAFICĂ 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Tipăriri 15.500.430 65 

GARAMOND 

TIPOGRAFIE 

S.R.L. 

Cluj-Napoca  Tipăriri 18.625.072 78 

TIPO DIRECT 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Tipăriri 16.646.362 46 

ROTTAPRINT 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Ambalaje 

imprimate 

41.722.120 126 

OTK PRINT S.R.L. Dej Ambalaje 

imprimate 

12.229.709 49 

NOVIS EDITURĂ 

ŞI TIPOGRAFIA 

S.R.L. 

Cluj-Napoca  Tipăriri 30.943.051 78 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

http://www.onrc.ro/
http://www.onrc.ro/
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Industria cauciucului şi maselor plastice este prezentă în judeţ încă de dinainte de 1989, dar s-

a dezvoltat după anul 2000, mai ales prin apariţia a numeroşi producători de tâmplărie PVC 

pentru construcţii. Acest sub-sector a fost puternic afectat de criza globală instalată în 2008.  

Principalele firme din domeniul industriei cauciucului şi maselor plastice sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

THUNDERFLEX 

S.R.L. 

Huedin Articole din 

cauciuc 

16.891.446 54 

TERMOPLAST 

S.R.L. 

Cluj-Napoca  Tâmplărie plastic 13.281.785 48 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

Industria de maşini şi echipamente a fost, înainte de 1989, principala ramură industrială din 

judeţ, mare parte din platforma industrială a Municipiului Cluj-Napoca fiind ocupată de 

Combinatul de Utilaj Greu, cel mai mare din judeţ şi care s-a desfiinţat după 1990. În ultimii 

ani, cele mai multe întreprinderi comuniste, actualmente în proprietate privată, au falimentat 

sau şi-au restrâns activitatea pe fondul nivelului scăzut de tehnologizare.  

Principalele firme din domeniul industriei de maşini şi echipamente sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

ARMĂTURA S.A. Cluj-Napoca  Articole de 

robinetărie 

20.276.930 228 

ANTEO NAPOCA 

S.R.L. 

Cluj-Napoca  Echipamente de 

ridicat şi manipulat 

22.516.825 58 

LVD NAPOMAR 

S.A. 

Cluj-Napoca Maşini-unelte  16.884.571 34 

NAPOMAR S.A. Cluj-Napoca Maşini-unelte 14.619.667 264 

ICPIAF S.A. Cluj-Napoca Echipamente 

frigorifice 

12.679.632 37 

INOTEC S.R.L. Cluj-Napoca  Echipamente 

pentru industria 

alimentară 

33.608.295 36 

ULMA 

PACKAGING 

S.R.L. 

Cluj-Napoca  Echipamente de 

ambalat 

16.007.838 28 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

http://www.onrc.ro/
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Industria extractivă a Judeţului este specializată în extracţia şi prelucrarea materialelor de 

construcţie, dar şi a mineralelor nemetalifere (roci pentru construcţii, nisipuri cuarţoase, 

feldspat, alabastru, mică, cuarţ, ghipsuri, dolomită, nisip, bentonită, agregate de balastieră, 

etc.), prin exploatările de la Aghireşu, Căpuş, Cluj-Napoca, Poieni, Turda, Bologa, Morlaca, 

etc. După anul 2005, industria extractivă a materialelor de construcţii a înregistrat o creştere 

semnificativă pe fondul lucrărilor la Autostrada Transilvania, dar şi a dinamicii imobiliare din 

zona Cluj-Napoca. De asemenea, Sucursala SALROM Ocna Dej este unul dintre cei mai 

importanţi producători de sare din România.  

Principalele firme din domeniul industriei extractive sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

BEGA MINERALE 

INDUSTRIALE S.A. 

Aghireşu Extracţie minerale 

pentru construcţii 

25.220.349 278 

BITEM S.R.L. Cluj-Napoca  Extracţie piatră 50.164.835 31 

COMINEX 

NEMETALIFERE 

S.A. 

Cluj-Napoca  Extracţie minereuri 

nemetalifere 

16.643.939 119 

I & C 

TRANSILVANIA 

CONSTRUCŢII 

S.R.L. 

Turda Agregate de 

balastieră 

96.170.698 96 

GRANDEMAR S.A. Cluj-Napoca Extracţia pietrei 36.503.414 117 

TRANSILVANIA 

IMPACT S.R.L. 

Turda Agregate de 

balastieră 

11.361.934 45 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) 

 

În anul 2010, cifra de afaceri din domeniul industrial a crescut, la nivelul judeţului Cluj, cu 

25,5%, mult peste media naţională, unde creşterea a fost mai mică de 10%. Prin urmare, 

dinamica pozitivă a industriei clujene a continuat şi în anul 2010, pe fondul creşterii 

volumului exporturilor. Analizând structura exporturilor din 2010, putem conclude că 

producţia de telefoane mobile a Fabricii NOKIA a contribuit cel mai mult la creşterea 

producţiei industriale.  

 

Figura 2.2.49. Indicele producţiei industriale şi a cifrei de afaceri din industrie, judeţul Cluj  

http://www.onrc.ro/
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Sursa: INS, Buletin Statistic Lunar, Decembrie 2010 

 

Din perspectiva concentrării teritoriale a activităţilor industriale, se remarcă tendinţa de 

specializare a localităţilor din judeţ în anumite ramuri productive, ceea ce creează premisele 

formării unor clustere naturale, rezultate ca urmare a proximităţii mai multor firme de diferite 

dimensiuni, care acţionează în aceeaşi ramură sau care produc componente, semifabricate sau 

care furnizează servicii pentru actorii din acea ramură.  

 

Tabel 2.2.23. Aglomerările industriale din judeţul Cluj, în anul 2009 

Ramura 

industrială 

Localitatea Număr de 

unităţi active 

% din unităţile 

active din 

ramură, la 

nivel judeţean 

Cifra de 

afaceri (mii 

lei) 

% din cifra 

de afaceri a 

ramurii, la 

nivel 

judeţean 

HÂRTIE ŞI 

PRODUSE DIN 

HÂRTIE 

Dej 8 16,7 135.853 41,6 

TIPĂRIREA ŞI 

REPRODUCEREA 

PE SUPORTURI A 

ÎNREGISTRĂRILOR 

Cluj-Napoca 121 83,4 213.516 90,8 

PRODUSE ALE 

INDUSTRIEI 

Cluj-Napoca 46 70,8 415.790 84,8 
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CHIMICE 

PRODUSE ALE 

INDUSTRIEI 

METALURGICE 

Câmpia Turzii 3 13,6 321.577 89,9 

ALTE PRODUSE 

DIN MINERALE 

NEMETALICE 

Turda 33 14,7 318.215 44,2 

CALCULATOARE, 

PRODUSE 

ELECTRONICE ŞI 

OPTICE 

Cluj-Napoca 47 75,8 4.449.239 99,7 

MIJLOACE DE 

TRANSPORT 

Cluj-Napoca 25 67,6 262.460 65,5 

CONSTRUCŢII 

METALICE 

Cluj-Napoca 287 69,8 390.022 52,5 

MOBILIER Gherla 13 5,1 137.462 37,4 

Sursa: DRS Cluj, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj 2011. Calcule proprii. 

 

După cum se poate observa în judeţ există următoarele aglomerări industriale: hârtie şi 

produse din hârtie (Dej), metalurgie (Câmpia Turzii), materiale de construcţii (Turda), mobilă 

(Gherla), echipamente TIC, chimie (medicamente), mijloace de transport (feroviar), poligrafie 

şi reproducerea înregistrărilor (industrii creative) şi construcţii metalice, toate în zona Cluj-

Napoca.  

 

2.2.2.2. Construcţiile 

 

La 31.12.2009, în Judeţul Cluj existau 3.773 de firme active în domeniul construcţiilor, cu o 

cifră de afaceri de 4.889.492 de lei şi 25.310 salariaţi, având o pondere în valoarea adăugată 

brută a judeţului de circa 13%, dublă faţă de cea de la începutul anilor 2000. Prin urmare, anul 

2009 a adus o corecţie a indicatorilor acestui sector, după o perioadă de 10 ani de creştere 

intensivă. Domeniul imobiliar, mai ales cel rezidenţial, a fost primul afectat de criza globală 

instalată în 2008, care a afectat şi firmele de construcţii dependente de acesta. Cu toate 

acestea, în 2009 am sesizat, pe fondul scăderii afacerilor din domeniu, o creştere a 

productivităţii muncii şi a investiţiilor firmelor din domeniu, ceea ce dovedeşte că acest 

sector, o dată cu creşterea puterii de cumpărare a populaţiei şi relansarea creditării, are încă 

perspective de creştere.  
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Tabel 2.2.24. Principalii indicatori ai unităţilor cu profil construcţii din judeţul Cluj 

Indicator 2009 2008 2009 vs 2008 (%) 

Număr de unităţi active 3.773 3.805 99,2 

Cifra de afaceri (mii lei) 4.889.492 5.414.159 90,3 

Ponderea în cifra de afaceri totală de la nivelul judeţului (%) 13,8 14,2 -0,4 puncte procentuale 

Număr de salariaţi 25.310 30.508 83,0 

Productivitatea muncii (mii lei/salariat) 193,2 177,5 108,8 

Investiţii brute (mii lei) 1.131.263 703.287 160,9 

Investiţii nete 644.866 389.688 165,5 

Sursa: DRS, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj, 2011 

 

Figura 2.2.50. Evoluţia cifrei de afaceri a firmelor din domeniul construcţiilor din judeţul Cluj, 

2005-2009 – mii lei 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

Din păcate, nici anul 2010 nu a adus o îmbunătăţire a situaţiei din sectorul imobiliar, 

înregistrându-se scăderi importante ale numărului de locuinţe finalizate şi ale numărului de 

autorizaţii de construcţie eliberate. O parte din declinul pieţei imobiliare a fost compensat de 

începerea execuţiei unor obiective de interes public, realizate de companiile de construcţii din 

judeţ (Stadionul din Cluj-Napoca, extinderea reţelelor de utilităţi, construcţia şi modernizarea 

de drumuri şi străzi, etc.), unele realizat cu finanţări nerambursabile. 
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Figura 2.2.51. Numărul de locuinţe noi finalizate şi autorizaţii de construcţie emise în judeţul 

Cluj, în perioada 2005-2010 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

Chiar dacă 90% din firmele din domeniul construcţiilor care îşi au sediul în judeţul Cluj sunt 

microîntreprinderi, în judeţ există şi unele dintre cele mai mari firme de profil din România, 

fiind rezultate din privatizarea fostelor întreprinderi comuniste sau investiţii străine directe, 

atrase de lucrările de infrastructură din zonă. Se poate observa o specializare a companiilor 

clujene mai ales în lucrări de infrastructură de transport şi reţele electrice, ceea ce constituie 

un avantaj competitiv în comparaţie cu alte zone ale ţării, în condiţiile investiţiilor tot mai 

mari în domeniul transportului şi energiei.  

Principalele societăţi din domeniul construcţiilor care activează în judeţul Cluj sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

ACI CLUJ S.A. Cluj-Napoca Construcţii  131.681.391 497 

ACOMIN S.A. Cluj-Napoca  Construcţii 92.746.909 318 

ARL CLUJ S.A. Cluj-Napoca Construcţii 77.280.556 336 

ARCADOM 

EPITOIPARI ZRT 

Cluj-Napoca Construcţii 146.619.838 0 

ASA CONS 

ROMANIA S.R.L. 

Turda Construcţii 76.537.981 304 

BECHTEL INTL INC 

S.R.L. 

Vălişoara Construcţii 580.168.238 2377 

ELECTROGRUP S.A. Cluj-Napoca Instalaţii electrice 85.468.228 218 

ENERGOBIT S.R.L. Cluj-Napoca Instalaţii electrice 248.692.920 101 

ENKA Cluj-Napoca Construcţii 623.197.768 4 
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CONSTRUCTION 

AND 

DEVELOPMENT 

GRUP 4 INSTALAŢII 

S.A. 

Cluj-Napoca Construcţii 64.827.467 251 

IMPRESA 

PIZZAROTTI & C 

SPA 

Cluj-Napoca Construcţii 362.844.078 183 

JOINT VENTURE 

CONSORZIO 

GARBOLI CONICOS 

SPA TIRRENA 

SCAVI SPA 

Cluj-Napoca Construcţii 126.519.862 18 

KESZ S.R.L. Cluj-Napoca Construcţii 66.693.836 44 

MBS GROUP S.R.L. Turda Construcţii 62.540.584 35 

RADP CLUJ RA Cluj-Napoca Construcţii 51.091.164 445 

TIRRENA SCAVI 

SPA ITALIA 

Apahida Construcţii 342.534.949 343 

TIM S.A. Cluj-Napoca Construcţii 88.764.554 546 

 

2.2.3. Servicii 

 

La 31.12.2009, în Judeţul Cluj existau 20.123 de firme active în domeniul construcţiilor, cu o 

cifră de afaceri de 18.567.765 de lei şi 98.697 de salariaţi, având o pondere în valoarea 

adăugată brută a judeţului de peste 50%. Sectorul serviciilor a fost rapid afectat de instalarea 

crizei economice globale de la sfârşitul anului 2008, fiind strâns legat de puterea de 

cumpărare a populaţiei. Prin urmare, în 2009, comparativ cu 2008, indicatorii economici ai 

sectorului au cunoscut un declin vizibil, concretizat în scăderea cifrei de afaceri, a numărului 

de salariaţi şi a investiţiilor din domeniu. Scăderea de aproape 10% a productivităţii muncii 

indică incapacitatea sectorului de a-şi ajusta efectivele de personal, ceea ce a condus la 

scăderea competitivităţii domeniului serviciilor.  

 

Tabel 2.2.25. Principalii indicatori ai unităţilor cu profil servicii din judeţul Cluj 

Indicator 2009 2008 2009 vs 2008 (%) 

Număr de unităţi active 20.123 20.802 96,7 

Cifra de afaceri (mii lei) 18.567.765 22.029.041 84,3 

Ponderea în cifra de afaceri totală de la nivelul judeţului (%) 52,2 57,8 -5,6 puncte procentuale 

Număr de salariaţi 98.697 106.227 92,9 

Productivitatea muncii (mii lei/salariat) 188,1 207,4 90,7 
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Investiţii brute (mii lei) 1.782.802 2.368.653 75,3 

Investiţii nete 1.165.068 1.454.673 80,1 

Sursa: DRS, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj, 2011 

 

2.2.3.1. Comerţul 

 

După cum am arătat mai sus, comerţul contribuie cel mai mult la economia locală, cu 36% din 

cifra de afaceri a judeţului Cluj, activităţile comerciale din judeţ fiind cele mai dinamice din 

Regiunea Nord-Vest. La finele anului 2009, în judeţ existau 8.345 de firme active în domeniul 

comercial, cu o cifră de afaceri de 12.789.593 mii lei şi 42.221 de salariaţi. Sectorul 

comercial, a cărui dinamică e strânsă legată de puterea de cumpărare a populaţiei, a fost unul 

dintre cele mai afectate de criza financiară instalată în 2008. Prin urmare, faţă de anul 2008, în 

2009 s-a produs o scădere a cifrei de afaceri cu 20,3%, pe fondul reducerii numărului de 

salariaţi cu peste 6300 de persoane (-13,2%). În plus, numărul de unităţi active din domeniul 

comerţului de la nivelul judeţului s-a redus cu 742 în doar un an.  

Această scădere vine după o dublare a afacerilor din domeniul comercial în perioada 2005-

2008. În acest interval, pe fondul unor investiţii străine şi autohtone, în judeţul Cluj au apărut 

noi unităţi comerciale de mari dimensiuni, de tip mall, hypermarket şi supermarket, înlocuind, 

în mare măsură, comerţul tradiţional.  

 

Figura 2.2.52. Cifra de afaceri realizată în sectorul comerţului din judeţul Cluj – mii lei 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

Anul 2009 a fost caracterizat şi de o scădere a productivităţii muncii din domeniul comercial, 

cu aproape 10%, precum şi de scăderea investiţiilor nete cu 40%, ceea ce înseamnă că multe 

unităţi comerciale au renunţat la planurile lor de extindere şi modernizare.  

 

Tabel 2.2.26. Principalii indicatori ai unităţilor cu profil comercial din judeţul Cluj 

Indicator 2009 2008 2009 vs 2008 (%) 

Număr de unităţi active 8.345 9.087 91,8 

Cifra de afaceri (mii lei) 12.789.593 16.046.026 79,7 

Ponderea în cifra de afaceri totală de la nivelul judeţului (%) 36 42,1 -6,1 puncte procentuale 

Număr de salariaţi 42.221 48.612 86,9 

Productivitatea muncii (mii lei/salariat) 302,9 330,1 91,8 

Investiţii brute (mii lei) 704.370 933.237 75,5 

Investiţii nete 363.748 606.960 59,9 

Sursa: DRS, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj, 2011 
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Circa 91% din firmele active în domeniul comercial sunt microîntreprinderi, mici afaceri de 

familie, acest sector fiind cel mai dinamic după 1990 din perspectiva numărului de firme 

înfiinţate. Cu toate acestea, în Judeţul Cluj îşi au sediul unele dintre cele mai mari companii 

din domeniul comerţului cu amănuntul, cu ridicata sau auto. 

Astfel, în domeniul comerţului auto, în Cluj-Napoca se află singurele sau cele mai importante 

reprezentanţe auto din partea de nord a ţării, precum şi cel mai mare importator de 

autocamioane. De-a lungul principalelor intrări în Municipiu (Calea Turzii, Calea Floreşti) 

există zone compacte de showroom-uri auto moderne, majoritatea construite în ultimii 5 ani. 

De asemenea, în judeţ îşi au sediul mari importatori de piese auto, funcţionali încă din anii 90, 

prin prisma apropierii de graniţa de vest a ţării, dar şi a faptului că judeţul are cel mai mare 

număr de autovehicule înmatriculate, după municipiul Bucureşti (162.171 de unităţi în 2009). 

Numai în anul 2009, în judeţul Cluj au fost înmatriculate 3.200 de autoturisme noi (locul 7 la 

nivel naţional) şi 11.451 de autoturisme de ocazie (locul 2).  

Principalele firme din domeniul comerţului auto sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

AUTOWORLD S.R.L. Cluj-Napoca  Dealer auto 86.551.967 152 

RMB INTER-AUTO 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Dealer auto 82.878.203 208 

EVW HOLDING 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Dealer 

autocamioane 

218.129.371 402 

UNIX AUTO S.R.L. Cluj-Napoca  Comerţ piese auto 95.270.304 260 

 

Sub-sectorul comerţului cu ridicata este foarte bine reprezentat la Cluj-Napoca şi dezvoltarea 

sa este legată de rolul de centrul logistic al Transilvaniei de Nord, precum şi de poziţia 

geografică favorabilă, la apropierea graniţei de vest a ţării. Astfel, în Cluj-Napoca îşi au sediul 

importante companii de distribuţie a materialelor de construcţie, bunurilor de larg consum, 

produselor alimentare, băuturilor şi ţigărilor, produselor electronice şi electrocasnice, IT&C, 

farmaceutice, produse de papetărie, mobilier şi amenajări interioare, etc., care deservesc o 

piaţă de peste 3 milioane de consumatori. 

Principalele firme din domeniul comerţului cu ridicata sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

SAWA S.R.L. Cluj-Napoca Distribuţie 

materiale de 

construcţii 

58.134.789 36 

TOP C&S Cluj-Napoca  Distribuţie 77.378.719 197 
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DISTRIBUTION 

S.R.L. 

DISTRAL S.RL. Cluj-Napoca Distribuţie carne 83.831.955 21 

TOP MARKET S.R.L. Cluj-Napoca Distribuţie băuturi 77.999.970 170 

PUNCTUAL 

COMIMPEX S.R.L. 

Cluj-Napoca  Distribuţie ţigări 160.916.200 56 

ONCOS IMPEX 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Supermarketuri 147.668.632 951 

MOBILE 

DISTRIBUTION 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Distribuţie 

telefoane mobile 

308.481.556 142 

RONOR S.R.L. Cluj-Napoca Distribuţie 

electronice şi 

electrocasnice 

71.743.918 31 

EGIS ROMPHARMA 

S.R.L 

Cluj-Napoca Distribuţie 

medicamente 

54.058.250 8 

PHARMAFARM S.A. Cluj-Napoca Distribuţie 

medicamente 

285.970.561 646 

TERAPIA 

DISTRIBUŢIE S.R.L. 

Cluj-Napoca Distribuţie 

medicamente 

68.139.704 151 

HIPARION 

DISTRIBUTION 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Distribuţie presă 160.703.174 211 

AGIS COMPUTERS 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Distribuţie IT&C 140.240.795 43 

NEODIGITAL S.R.L. Cluj-Napoca Distribuţie IT&C 100.342.896 40 

SECPRAL IMPEX 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Distribuţie instalaţii 53.612.379 38 

MM OIL S.R.L. Cluj-Napoca Distribuţie 

combustibili 

56.047.964 10 

METALICPLAS 

DISTRIBUTION 

S.R.L. 

Dej Distribuţie produse 

metalurgice 

81.565.234 135 

BUENA MESA S.R.L. Cluj-Napoca Distribuţie parchet 54.915.064 40 

MESA SPANN S.R.L. Cluj-Napoca Distribuţie parchet 54.061.981 42 

WOODCOTE 

ROMANIA S.R.L. 

Cluj-Napoca Distribuţie material 

lemnos 

51.404.216 53 

SECPRAL PRO 

INSTALAŢII S.RL. 

Cluj-Napoca  Distribuţie instalaţii 115.425.447 90 

AGRESSIONE 

GROUP S.R.L. 

Cluj-Napoca Distribuţie 

papetărie 

141.227.406 118 

SUNIMPROF IMPEX 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Distribuţie 

ambalaje 

54.444.737 60 

 

Comerţul cu amănuntul deserveşte cei 700.000 de locuitori ai judeţului, dar şi pe cei din alte 

judeţe, şi s-a dezvoltat intens în ultimii ani, mai ales prin apariţia unităţilor comerciale 
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moderne, de mari dimensiuni, adevăraţi poli de atracţie pentru populaţia judeţului şi a 

regiunii. În Cluj îşi au sediul unii dintre cei mai importanţi comercianţi de telefoane mobile 

(EURO GSM), articole sportive (MEXXEM) şi benzinării (MOL), la care se adaugă puncte 

de lucru ale principalelor reţele comerciale din România.  

Principalele firme din domeniul comerţului cu amănuntul sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

EURO GSM 2000 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Comerţ telefonie 

mobilă 

90.477.593 393 

MEXXEM S.R.L. Cluj-Napoca  Comerţ 

îmbrăcăminte-

încălţăminte 

46561.942 246 

MOL ROMANIA 

S.RL. 

Cluj-Napoca Comerţ carburanţi 1.895.164.627 165 

PANPETROL COM 

S.R.L. 

Căpuşu Mare Comerţ carburanţi 91.759.263 41 

 

În ceea ce priveşte retailul modern, în Judeţul Cluj există 81 de unităţi, cele mai multe în 

Municipiul Cluj-Napoca, şi care acoperă toate tipurile de unităţi, după cum urmează: 

- 2 magazine de tip cash&carry: Metro şi Selgros: Cluj-Napoca 

- 7 hypermaketuri: Cora, Kaufland (2 la Cluj-Napoca şi unul la Turda), Auchan, Carrefour, 

Real 

- 6 supermarketuri: Billa (Cluj-Napoca şi Turda), Carrefour Express (3 la Cluj-Napoca, 1 la 

Dej) 

- 66 de unităţi de tip discount: Profi (Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Gilău, Dej şi 3 la Cluj-

Napoca), Plus (Câmpia Turzii, Gherla şi 2 la Cluj-Napoca), Minimax (Cluj-Napoca şi Turda), 

3 Penny (Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii). La acestea se adaugă unităţi similare 

aparţinând unor reţele locale: Oncos (Huedin, Floreşti, Gilău, Panticeu, Turda – 2, Gherla – 2, 

Cluj-Napoca – 12), Euromarket (3 la Gherla, unul la Dej şi unul la Sic), Unicarm (Dej, Gherla 

şi 5 la Cluj-Napoca) 

Pe piaţa de bricolaj sunt prezente magazinele companiilor: Baumax (cu al doilea magazin în 

construcţie), Praktiker, Baumax, Dedeman, Arabesque şi Ambient, ultimele trei fiind parte a 

unor reţele autohtone.  
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Figura 2.2.53. Harta retailului modern în judeţul Cluj, 2011 

 

Sursa: http://www.revista-piata.ro 

 

Conform unui studiu realizat de compania Fix Up Marketing, Clujul deţine un stoc de spaţii 

comerciale de 388.000 mp, de la galerii comerciale şi până la magazine de proximitate, 

suprafaţă care îl plasează pe locul II la nivel naţional, după Bucureşti.  

Cele mai mari centre comerciale din judeţ sunt: 

- IULIUS MALL – inaugurat în 2007, în partea estică a Municipiului Cluj, cu o suprafaţă 

totală de 155.000 mp, din care 41.000 închiriabili, şi care găzduieşte aproape 200 de 

magazine, precum şi 2.230 de locuri de parcare. Conform companiei care îl administrează, 

mall-ul are peste 10.000.000 de vizitatori anual 

- POLUS CENTER – inaugurat tot în 2007, în partea vestică a oraşului, la limita cu Comuna 

Floreşti, are o suprafaţă închiriabilă de 61.000 mp, 200 de magazine şi 2.500 de locuri de 

parcare. Ca şi celălalt mall din oraş, POLUS CENTER atrage anual peste 10 milioane de 

vizitatori 

http://www.revista-piata.ro/
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- CENTRAL – este un complex comercial construit în perioada comunistă, în centrul 

municipiului Cluj-Napoca, care a fost extins şi modernizat în 2008-2010, găzduind 

actualmente magazine de mici dimensiuni, majoritatea ale unor companii autohtone 

- SORA SHOPPING CENTER – este situat în centrul istoric al Municipiului Cluj-Napoca în 

perioada interbelică şi a fost, pentru mult timp, unul dintre cele mai populare centre 

comerciale ale Clujului. Are doar 5000 mp şi este, în prezent, ocupat doar în mică măsură 

- WINKMART SOMEŞ – este situat în cartierul Mănăştur al Municipiului Cluj-Napoca şi 

este un complex comercial construit în perioada comunistă şi modernizat în ultimii ani. Are o 

suprafaţă de 7.800 mp şi găzduieşte un supermarket, magazine de haine şi încălţăminte, 

farmacii, etc. 

- WINKMART BIG MALL TURDA – este situat în centrul municipiului Turda, construit în 

perioada comunistă şi modernizat în 2007. Actualmente cuprinde un supermarket, magazine 

de încălţăminte, electrocasnice şi telefonie mobilă 

 

2.2.3.2. Hoteluri şi restaurante 

 

În 2009, în judeţul Cluj existau 1.212 unităţi economice active în domeniul hoteluri – 

restaurante, cu o cifră de afaceri de 454.201 mii lei şi 7.050 de salariaţi. Spre deosebire de alte 

domenii, cel al alimentaţiei publice a fost mai puţin afectat de criza economică globală, 

componenta care a înregistrat scăderi semnificative fiind cea a hotelăriei, afectată de scăderea 

turismului de business, principala nişă din judeţ.  

În judeţ există peste 224 de unităţi de cazare, care însumează peste 7.300 de locuri de cazare, 

ceea ce plasează judeţul Cluj pe locul 9 la nivel naţional. Pe lângă structurile de cazare, în 

domeniul turismului mai activează o serie de agenţii de turism care au în ofertele lor diverse 

programe turistice în ţară şi străinătate, oferind şi servicii de ticketing pentru cele mai 

importante companii de transport aerian. La acestea se adaugă numeroase baruri, cluburi, 

restaurante şi firme de catering.  

 

Figura 2.2.54. Numărul de sosiri în structurile de primire turistică din judeţul Cluj, 2000-2010 
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Sursa: DRS Cluj, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj, 2011 

Ponderea turismului în economia locală rămâne, ca şi la nivel naţional, foarte redusă, în jurul 

a 1%, în pofida potenţialului turistic ridicat al Judeţului Cluj. Pe de altă parte, industria de 

profil înregistrează o productivitate a muncii foarte redusă, implicit un nivel de salarizare 

scăzut, ceea ce nu o face atractivă pentru personalul calificat, care preferă să emigreze. Totuşi, 

creşterea investiţiilor în extinderea capacităţilor de cazare existente şi în construcţia unora noi, 

precum şi cele publice în infrastructura de profil, pot conduce la o dezvoltare a acestei ramuri 

a economiei.  

 

Tabel 2.2.27. Principalii indicatori ai unităţilor cu profil hoteluri-restaurante din judeţul Cluj 

Indicator 2009 2008 2009 vs 2008 (%) 

Număr de unităţi active 1.212 1.100 110,2 

Cifra de afaceri (mii lei) 454.201 487.055 93,3 

Ponderea în cifra de afaceri totală de la nivelul judeţului (%) 1,3 1,3 0 

Număr de salariaţi 7.050 7.141 98,7 

Productivitatea muncii (mii lei/salariat) 64,4 68,2 94,4 

Investiţii brute (mii lei) 116.143 107.989 107,6 

Investiţii nete 68.236 51.406 132,7 

Sursa: DRS, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj, 2011 

Principalele societăţi din judeţul Cluj care activează în domeniul turismului, hotelurilor şi 

restaurantelor sunt:  
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Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

AB ONIX S.R.L. Cluj-Napoca Hotel Onix 3.900.748 71 

HOLD INVEST 

S.R.L. 

Cluj-Napoca  Hotel Opera Plaza 11.429.280 64 

CITY HOTELS S.R.L. Cluj-Napoca Hotel City Plaza 7.640.768 83 

SMAV EXIM S.R.L. Cluj-Napoca Hotel Napoca 3.739.208 70 

TEPOL S.R.L. Cluj-Napoca Hotel Sunny Inn 3.699.336 44 

CHIS & CHIS S.R.L. Cluj-Napoca Vila Rosa 5.457.533 43 

VLAMAR IMPEX 

S.R.L. 

Gherla Pensiunea Ioana 4.057.443 22 

AIR EXPRESS S.R.L. Cluj-Napoca Agenţie de turism 13.876.371 11 

BEST REISEN S.R.L. Cluj-Napoca Agenţie de turism 3.388.423 19 

CALIBRA INVEST 

S.R.L. 

Cluj-Napoca  Agenţie de turism 8.406.803 25 

SFARA 1999 S.R.L. Cluj-Napoca Agenţie de turism 11.136.865 14 

ALESIANA TOURS 

S.RL. 

Gherla  Agenţie de turism 4.707.980 16 

WENS TOURS S.R.L. Cluj-Napoca  Agenţie de turism 23.988.643 25 

CASA PIRAŢILOR 

S.R.L. 

Cluj-Napoca  Restaurante 528.6790 56 

ARTA CULINARĂ 

S.A. 

Cluj-Napoca Restaurante 7.839.361 81 

ERGON S.R.L. Cluj-Napoca Restaurante  4.950.847 77 

MARTY PAN S.R.L. Cluj-Napoca Restaurante  8.426.942 168 

PREVIA S.R.L. Cluj-Napoca Restaurante 3.474.333 55 

TUTANKHAMON 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Cluburi 7.031.782 37 

EXCLUSIVE 

CATERING S.R.L. 

Cluj-Napoca Catering 6.740.465 73 

NEMAR CATERING 

S.R.L. 

Cluj-Napoca  Catering 8.212.019 86 

LUNCH BOX S.R.L. Cluj-Napoca Alimentaţie publică 8.520.100 125 

 

2.2.3.3. Tranzacţii imobiliare 

 

Judeţul Cluj are una dintre cele mai dinamice pieţe imobiliare din ţară, chiar dacă acest sector 

a fost cel mai afectat de criza economică globală instalată în 2008. Oferta imobiliară din judeţ 

este a doua din ţară, după Bucureşti, la suprafaţa spaţiilor disponibile şi constă din: 

- 388.000 de mp spaţii comerciale – amplasate în centre comerciale, dar şi în cartiere 
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- 290.000 de locuinţe, dintre care 10% construite după 1990. Dintre acestea, aproximativ 

120.000 sunt amplasate în blocuri de locuinţe, mai ales în Municipiul Cluj-Napoca 

- 290.000 de mp de spaţii de birouri – majoritatea în clădiri de birouri noi, inclusiv clasa A. 

- 200 de ha în parcuri industriale, la care se adaugă spaţiile de pe platforme industriale vechi 

ale oraşului.  

La acestea, se adaugă terenurile din intravilan şi extravilan, utilizabile pentru diverse 

funcţiuni. Multe dintre fostele întreprinderi industriale din Municipiul Cluj-Napoca (Flacăra, 

Napolact, Tricotaje Someşul, CUG, România Muncitoare, Fimaro) au fost reconvertite în 

spaţii pentru locuinţe sau închiriate altor firme.  

Pentru perioada 2009-2013 au fost anunţate proiecte pentru încă 142.000 mp de spaţii de 

birouri care nu au mai fost finalizate din cauza contextului economic nefavorabil. 

În judeţul Cluj existau, în anul 2009, 843 de firme în domeniul tranzacţiilor imobiliare, cele 

mai multe având ca obiect de activitate închirierea şi subînchirierea clădirilor. Cele mai 

importante sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

FIMARO IMB S.A. Cluj-Napoca Dezvoltare 

imobiliară  

15.480.309 52 

LCS EDIL S.A. Cluj-Napoca Dezvoltare 

imobiliară  

13.501.205 3 

MATRIX 

INVESTMENTS S.A. 

Cluj-Napoca Dezvoltare 

imobiliară  

10.752.358 20 

TERO EDIL S.A. Cluj-Napoca Dezvoltare 

imobiliară 

22.425.004 4 

TEXTILA ROMAT 

S.A. 

Cluj-Napoca Dezvoltare 

imobiliară  

36.954.693 6 

CORATIM S.R.L. Cluj-Napoca Tranzacţii 

imobiliare 

38.126.582 43 

PYRAMID 

DEVELOPMENT 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Tranzacţii 

imobiliare 

21.631.421 4 

ARDEAL 

CONSTRUCT S.R.L. 

Cluj-Napoca Închirieri spaţii 12.030.927 69 

IULIUS MALL CLUJ 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Închirieri spaţii 59.755.128 1 
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2.2.3.4. Intermedieri financiare şi asigurări 

 

În ceea ce priveşte serviciile financiare, Cluj-Napoca este cel de-al doilea centru ca 

importanţă din România. Încă din anul 1990, aici a apărut iniţiativa unor oameni de afaceri 

local de a dezvolta un sistem bancar privat, care a culminat cu înfiinţarea Băncii Dacia Felix. 

Tot în Cluj-Napoca s-a înfiinţat şi şi-a avut sediul, până de curând, societatea de asigurări 

Ardaf, care a fost liderul pieţei de asigurări din România în anii 90.  

În prezent, în Cluj-Napoca îşi are sediul Grupul Financiar „Banca Transilvania”, construit în 

jurul băncii cu acelaşi nume, care este singura bancă cu capital autohton din topul primelor 

bănci din ţară. Din Grup fac parte: 

- Banca Transilvania 

- BT Asset Management S.A.I. S.A. 

- BT Direct 

- BT Leasing 

- BT Securities 

- Compania de Factoring  

- BT Finop Leasing 

- BT Medical Leasing 

În anul 2009, Banca Transilvania avea un număr de peste 500 de sucursale şi 5.500 de 

angajaţi, în termeni de active (4,6 miliarde de Euro) poziţionându-se pe locul 8 la nivel 

naţional, cu o cotă de piaţă de 5,9%. 

La Cluj-Napoca îşi are sediul şi compania Groupama Asigurări S.A., fosta divizie de asigurări 

a Banca Transilvania, actualmente parte a Grupului Groupama.  

Pe de altă parte, în judeţ există sucursale a peste 30 de bănci comerciale prezente în România, 

precum şi ale celor mai importanţi asigurători.  

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Venituri totale 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

BT ASSET Cluj-Napoca Intermedieri 2.921.361 16 
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MAANGEMENT S.A. financiare 

INTERDEALER 

CAPITAL INVEST 

S.A. 

Cluj-Napoca Dezvoltare 

imobiliară  

1.940.392 40 

TARGET CAPITAL 

S.A. 

Cluj-Napoca Dezvoltare 

imobiliară  

786.012 10 

GPV ROMANIA 

PRODCOM S.R.L. 

Cluj-Napoca Asigurări 33.952.269 152 

BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca Intermedieri 

tranzacţii financiare 

12.741.474 78 

BT ASIST S.A. Cluj-Napoca Evaluarea riscurilor 6.150.976 1 

 

2.2.3.5.. Transporturi 

 

Sectorul transporturilor este unul bine reprezentat la nivelul judeţului Cluj, beneficiind de 

poziţia geografică favorabilă a judeţului, în centrul Transilvaniei, la intersecţia mai multor 

trasee comerciale tradiţionale, şi aproape de principala poartă de intrare în ţară, dar şi de piaţa 

de desfacere mare – formată din cei peste 700.000 de consumatori şi 30.000 de firme. Nu în 

ultimul rând, trebuie să amintim faptul că judeţul Cluj este polul logistic al Transilvaniei de 

Nord, de unde se expediază mărfuri către un număr de circa 10 judeţe. Mai mult, la Cluj-

Napoca există cel de-al treilea aeroport internaţional din România.  

La finele anului 2009, în judeţul Cluj existau 2.139 de unităţi economice care aveau ca 

principal obiect de activitate transporturile şi depozitarea, cu o cifră de afaceri de 1.515.302 

mii lei şi 17.293 de salariaţi. Faţă de anul 2008, pe fondul crizei economice, cifra de afaceri 

din domeniul transporturilor a scăzut cu circa 9%, însă investiţiile nete s-au menţionat la 

acelaşi nivel. Cu toate acestea, sectorul transporturilor continuă să înregistreze un nivel foarte 

scăzut al productivităţii muncii.  

 

Tabel 2.2.28. Principalii indicatori ai unităţilor cu profil comercial din judeţul Cluj 

Indicator 2009 2008 2009 vs 2008 (%) 

Număr de unităţi active 2.139 2.153 99,3 

Cifra de afaceri (mii lei) 1.515.302 1.659.966 91,3 

Ponderea în cifra de afaceri totală de la nivelul judeţului (%) 4,3 4,4 -0,1 puncte procentuale 

Număr de salariaţi 17.293 17.952 96,3 

Productivitatea muncii (mii lei/salariat) 87,6 92,5 94,7 

Investiţii brute (mii lei) 437.320 458.822 95,3 

Investiţii nete 387.159 373.644 103,6 

Sursa: DRS, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj, 2011 
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Cea mai mare firmă din domeniul transporturilor este Regia Autonomă de Transport în 

Comun Cluj (RATUC), aflată în subordinea Consiliului Local Cluj-Napoca, care operează 46 

de trasee de transport în comun, cu o lungime de 133 km şi cu un parc format din 342 de 

vehicule (autobuze, troleibuze şi tramvaie). În 2011 au început lucrările de modernizarea a 

liniei de tramvai din Cluj-Napoca, inclusiv cu introducerea de noi vagoane, precum şi 

extinderea traseelor de autobuz în comunele din Zona Metropolitană Cluj. Regia transportă 

circa 150 mil. de pasageri anual. 

De asemenea, în judeţ există mai mulţi operatori importanţi din domeniul transportului rutier 

şi feroviar de mărfuri, care sprijină comerţul exterior al judeţului, ce se ridică în prezent la 

circa 5 miliarde de Euro anual.  

În Cluj-Napoca îşi are sediul, încă din 1950, Regionala de Căi Ferate care deserveşte întreaga 

Transilvanie, precum şi Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca, recent modernizat, cu peste 1 

mil. de pasageri anual.  

Nu în ultimul rând trebuie amintite numeroasele companii de taximetrie care îşi au sediul în 

Municipiul Cluj-Napoca, unde există peste 2.500 de autorizaţii de taxi.  

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

TRANSFEROVIAR 

GRUP S.A. 

Cluj-Napoca Transport marfă 

feroviar 

59.154.814 163 

RATUC R.A. Cluj-Napoca Transport urban de 

călători 

88.550.401 1604 

BEN&BEN S.A. Cluj-Napoca Transport rutier de 

mărfuri 

60.001.285 374 

ECO GROUP S.R.L. Cluj-Napoca Transport rutier de 

mărfuri 

21.856.793 25 

LOGISTIC E VAN 

WIJK S.R.L. 

Apahida Transport rutier de 

mărfuri 

58.569.898 216 

GIFTRANS S.R.L. Poieni Transport rutier de 

mărfuri 

250.715.754 18 

TRANSMEC RO 

S.R.L. 

Gherla Transport rutier de 

mărfuri 

41.648.582 75 

 

2.2.3.6. Cercetare – dezvoltare - inovare 
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Una dintre ţintele Strategiei de la Lisabona stabilea, pentru anul 2010, alocarea a cel puţin 3% 

din P.I.B. pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, din care 1% să fie cheltuieli susţinute de 

Guvern, iar 2% să fie cheltuieli susţinute de firme. În momentul de faţă acest obiectiv a rămas 

la nivel de deziderat, în fapt, cheltuielile afectate cercetării, dezvoltării şi inovării sunt mult 

mai reduse decât ţinta prevăzută în cadrul Strategiei de la Lisabona. În 2008, doar 1,9% din 

PIB al ţărilor U.E.-27 a fost alocat pentru cercetare-dezvoltare, cele mai ridicate procente 

fiind înregistrate în state precum: Suedia (3,75% din PIB), Finlanda (3,73%), Danemarca 

(2,72%), Austria (2,67%) şi Germania (2,63%). La polul opus, cu mai puţin de 1% din PIB 

alocat pentru cercetare-dezvoltare, regăsim: Bulgaria, Cipru, Letonia, Lituania, Polonia, Malta 

şi Slovacia, la care se adaugă şi România, cu doar 0,58% din PIB.  

Noua Strategie EU 2020 a păstrat aceeaşi ţintă, de 3%, în timp ce România şi-a asumat o ca 

ţintă pentru anul 2020 procentul de 2% din PIB pentru cheltuieli cu CDI.  

În cadrul regiunii Nord-Vest, chiar şi cele mai dezvoltate judeţe sunt departe de cota de 2% 

din P.I.B., judeţul Cluj alocând, în anul 2008, 1,14% din PIB judeţean pentru CDI, iar media 

regională a fost de doar 0,44%, sub cea naţională (0,58%).  

 

Figura 2.2.55. Ponderea cheltuielilor cu CDI în PIB în regiunea Nord-Vest şi pe judeţe 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 
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Cu 1,14% din PIB alocat pentru activităţi de CDI în 2008, Clujul se plasează pe locul IV la 

nivel naţional, după Ilfov (2,83%), Bucureşti (1,27%) şi Iaşi (1,17%). În restul judeţelor din 

ţară procentul cheltuielilor cu CDI este sub 1%.  

Activitatea de cercetare-dezvoltare din Judeţul Cluj este printre cele mai intense din ţară şi 

este concentrată în jurul universităţilor şi instituţiilor de cercetare publice existente în 

Municipiul Cluj-Napoca. Universitatea „Babeş-Bolyai” se plasează pe locul 2 la nivel 

naţional în ceea ce priveşte performanţa în CDI, cu un scor Shanghai de 3,96, dar mult sub 

pragul de 8,22 necesar pentru a intra în topul primelor 500 de universităţi din lume. Cele 5 

universităţi de stat clujene au un număr de 124 de centre de excelenţă şi de cercetare, în 

domeniul ştiinţelor socio-umane, naturiste, tehnice, medicale şi de artă.  

Conform Strategiei Regionale de Inovare pentru Transilvania de Nord, principalii actori din 

domeniul CDI de la nivelul Judeţului Cluj sunt: 

1. Universitatea „Babeş-Bolyai” – cu 23 de nuclee de cercetare (tehnologia materialelor, 

electrochimie, fizică, filozofie, psihologie, matematică, biologie, biomateriale, 

materiale ceramice, nanotehnologii, chimie supramoleculară, informatică, fizică 

biomedicală, geologie, fizica mediului, chimie asistată de calculator, etc.) 

2. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară” – cu 4 centru de cercetare 

(biotehnologii, igienă şi medicină animală, tehnologii agricole durabile, monitorizarea 

socio-economică a spaţiului agrar, ) 

3. INCDTIM Cluj-Napoca – cu 3 nuclee de cercetare (spectometrie, cromatografie, fizica 

ionilor; materiale nanostructurale; fizică moleculară şi biomoleculară) 

4. INCERC Bucureşti – cu un nucleu de cercetare (încercări şi agrementări materiale de 

construcţie 

5. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – cu peste 30 de centre de cercetare (tehnologii 

non-convenţionale şi fabricaţie inovativă – matriţe, fabricare de prototipuri, simularea 

activităţii întreprinderii, eco-management, robotizare, proiectare asistată, 

biocombustibili, rezistenţa materialelor, mecatronică, încercări de materiale, deformări 

plastice, spectroscopie, tehnologii de sudură, filme subţiri, microscopie electronică, 

betoane armate, electromagnetism, sisteme numerice de control, măsurări inteligente, 

reţele de calculatoare, etc.) 

6. PROCEMA Cluj-Napoca – încercări şi testare materiale de construcţie 
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7. Institutul de Chimie „Raluca Ripan” – cu un centru de cercetare în domeniul 

compuşilor organici şi anorganici 

8. ICIA Cluj-Napoca – cu centre de cercetare în domeniul instrumentaţiei analitice, 

bioenergiei, biomasei, biocarburanţilor 

 

În ultimii 2-3 ani au fost finanţate din fonduri europene, următoarele centre de cercetare: 

1. Centrul universitar de cercetări interdisciplinare în 

biomedicină şi ştiinţele vieţii 

UMF Iuliu Haţieganu 

2. Reţea integrată de cercetări interdisciplinare UBB Cluj-Napoca 

3. Laborator de testare, cercetare şi certificare a motoarelor 

cu ardere internă ce funcţionează cu biocombustibili 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

4. Laborator imagistic de cercetări fundamentale şi 

aplicative în oncologie digestivă si transplantologie 

Spitalul Clinic de Adulţi (Spitalul Clinic de 

urgenţă Prof. Dr. Iuliu Fodor) 

5. Centrul de cercetări Sancor pentru prevenirea şi 

recuperarea bolilor cardiovasculare 

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca 

6.Modernizarea departamentului de fizică moleculară şi 

biomoleculară 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 

Tehnologii izotopice si Moleculare Cluj-Napoca 

7. Centrul regional de studii integrate în biologie Academia Romană – Filiala Cluj-Napoca 

 

Municipiul Cluj-Napoca contribuie cu peste 13% la producţia ştiinţifică a ţării, în termeni de 

număr de articole indexate de ISI cu autori din România. De asemenea, judeţul Cluj se află pe 

locul 4 la nivel naţional (după Bucureşti, Iaşi şi Suceava) şi locul 1 la nivelul Regiunii Nord-

Vest în ceea ce priveşte numărul de cereri de brevete de invenţii înregistrate la OSIM. Cu 

toate acestea, contribuţia Clujului la numărul de brevete de la nivel naţional este de doar 4-5% 

anual, faţă de circa 40% în Bucureşti.  

 

Tabel 2.2.28. Cereri de brevete de invenţii înregistrate la OSIM 

Regiunea de dezvoltare 2005 2006 2007 2008 2009 

ROMANIA 1.100 1.027 926 1.031 1.091 

Nord – Vest 91 84 77 89 97 

Bihor 14 13 11 12 13 

Bistriţa-Năsăud 17 9 12 9 7 

Cluj 35 32 35 41 46 

Maramureş 23 27 18 17 25 
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Satu Mare 1 1 1 5 3 

Sălaj 1 2 0 5 3 

 

Din perspectiva numărului de mărci înregistrate la OSIM, Judeţul Cluj se plasează pe poziţia 

a 3-a la nivel naţional, după Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov. Cu toate acestea, numărul 

mărcilor înregistrate a scăzut semnificativ în ultimii ani, numărul lor fiind de circa 15 ori mai 

mic decât consemnat de Municipiul Bucureşti.  

 

Figura 2.2.56. Numărul de mărci înregistrate în judeţul Cluj, 2005-2009 
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Sursa: Raport Anual de Activitate al OSIM pentru anul 2009 

 

Din perspectiva numărului de cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor, Judeţul Cluj se 

plasează pe locul 6 la nivel naţional (după Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Dolj, Galaţi şi Bihor) şi 

pe locul 2 la nivel regional, cu un număr de 20 de desene şi modele. Numărul cererilor pentru 

astfel de creaţii s-a înjumătăţit faţă de anul 2005, iar ponderea deţinută de Judeţul Cluj la nivel 

naţional este sub 5%.  

Serviciile de consiliere şi protecţie a proprietăţii intelectuale sunt asigurate, începând cu anul 

2010, de Centrul OSIM din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.  

În unităţile de cercetare publice şi private din Judeţul Cluj îşi desfăşoară activitatea circa 

3.290 de salariaţi, ceea ce reprezintă 8% din personalul existent la nivel naţional, plasând 

judeţul pe II, după Municipiul Bucureşti. La 10.000 de persoane ocupate, în judeţul Cluj revin 

circa 102 cercetători, dublu faţă de media naţională şi aproape triplu faţă de cea regională.  
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Tabel 2.2.29. Principalii indicatori ai activităţii de cercetare-dezvoltare, 2007-2009 

 

Regiunea de 

dezvoltare 

2007 2008 2009 

Salariaţii  

Salariaţii  

10.000 

pers. 

ocupate 

civile 

Cheltuieli 

Totale (mii 

lei)  

Salariaţii  

Salariaţii  

10.000 

pers. 

ocupate 

civile 

Cheltuieli 

totale 

(mii lei) 

Salariaţi  

Salariaţi  

10.000 

pers. 

ocupate 

civile 

Cheltuieli 

totale 

(mii lei) 

ROMANIA 42.484 48,7 2.177.335 43.502 49,7 2.980.674 42.420 50,4 2.356.907 

REGIUNEA 

NORD-

VEST 

3.923 33,1 193.458 4.146 34,9 253.612 4.185 36,2 194.256 

JUDEŢUL 

CLUJ 
3.008 91,2 154.812 3.339 99,8 228.243 3.290 101,5 170.166 

Sursa: INS, Tempo Online, 2011. Calcule proprii. 

 

Din perspectiva numărului de salariaţi în activitatea de CDI la 10.000 de persoane ocupate, 

judeţul Cluj se plasează pe locul 3 la nivel naţional, după Bucureşti (161,3) şi Ilfov (154,4), 

devansând judeţele Iaşi (101,3), Argeş (100,3) şi Braşov (85,5).  

În ceea ce priveşte cuantumul absolut al cheltuielilor cu CDI, judeţul Cluj se poziţionează în 

2009 pe locul 4 la nivel naţional, după Bucureşti (1.058.963 mii lei – 45% din total), Ilfov 

(298639 mii lei) şi Argeş (180483 mii lei).  

Cu toate acestea, la nivelul Judeţului Cluj nu există nici un parc ştiinţific şi tehnologic, iar 

numărul structurilor de interfaţă dintre mediul de cercetare şi cel de afaceri este foarte mic. 

Printre acestea apar centrele de informare şi transfer tehnologic: ICIA CENTI, IPA CIFATT, 

INCDTIM, toate membre ale AROTT.  

În ceea ce priveşte atitudinea inovatoare a mediului de afaceri din judeţ, un indicator relevant 

este procentul firmelor care oferă servicii de sprijin pentru afaceri bazate pe cunoaştere 

intensivă (KIBS) din totalul firmelor active în Cluj. Experienţa de la nivel european arată 

faptul că KIBS sunt mai active în introducerea inovării tehnice, dar şi non-tehnice. Centrul 

European de Monitorizare a Schimbării a stabilit că KIBS corespunde secţiunilor CAEN 72 

(Cercetare-dezvoltare) 73 (Publicitate şi activităţi de sondare a opiniei publice) şi 74 (Alte 

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice). În anul 2009, în aceste domenii de activitate erau 

active 892 de unităţi economice, ceea ce reprezintă 3,2% din totalul unităţilor active în judeţ, 

după cum indică datele Institutului Naţional de Statistică. Spre comparaţie, media naţională 
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este de 2,6%, iar cea regională de doar 2,2%. Clujul este depăşit, din perspectiva ponderii 

KIBS în total agenţi economici, doar de Bucureşti (5,1%). Ponderi peste medie se întâlnesc şi 

în Braşov (3%), Iaşi (2,7%) şi Timiş (2,6%). Prin urmare, putem afirma că potenţialul pentru 

furnizarea de suport de cunoaștere intensivă pentru procesele de afaceri ale organizațiilor din 

judeţ este unul ridicat.  

În ceea ce priveşte mediul privat de cercetare, în judeţul Cluj există doar 44 de firme care au 

ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea. Dintre acestea cele mai importante sunt: 

Denumire Localitate Obiect de activitate Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

METRO MEDIA 

TRANSILVANIA 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Cercetări de piaţă 2.774.395 18 

ICPT TEHNOMAG 

CUG S.A. 

Cluj-Napoca Cercetare-proiectare 

echipamente 

2.279.834 49 

MINESA ICPM S.A. Cluj-Napoca Cercetare-dezvoltare în 

domeniul minier 

2.857.894 66 

INCDTIM S.A. Cluj-Napoca Cercetare dezvoltare în 

tehnologii izotopice şi 

moleculare 

16.158.489 177 

 

2.2.3.7. Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor 

 

Cluj-Napoca este unul dintre cele mai dinamice centre ale industriei IT&C din România, acest 

domeniu contribuind semnificativ la creşterea economiei locale, mai ales în ultimii 5 ani. 

Dacă înainte de 1989, acest sector era reprezentat doar de câteva unităţi de stat (Centrul de 

Calcul, IEIA), în anii 90 aici Clujul a devenit un adevărat pol al serviciilor de televiziune prin 

cablu, aici avându-şi sediul liderii pieţei CATV de la acel moment.  

În ultimii 5 ani, Clujul a devenit o destinaţie preferată de companiile de dezvoltare software şi 

outsourcing, iar, mai nou, şi de hardware, o dată cu amplasarea fabricii Nokia. Un studiu 

KPMG, citat de Revista „Computer Business Review”, plasa, în anul 2009, Municipiul Cluj-

Napoca în topul celor mai atractive oraşe pentru serviciile de outsourcing IT, un rol important 

avându-l calitatea forţei de muncă, prin prisma statutului de mare centru universitar. Mai 

mult, industria IT&C a fost puţin afectată de criza financiară din ultimii ani. Cu toate acestea, 

pe fondul restructurării globale, în anul 2011, două companii importante – Nokia şi ING – au 

decis să-şi închidă centrele de dezvoltare software şi servicii din municipiu, ceea ce a 

însemnat pierderea a aproape 1.000 de locuri de muncă. 
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Această scădere a fost însă compensată de înfiinţarea sau extinderea centrelor de servicii ale 

GENPACT, EVALUESERV, OFFICE DEPOT, SYKES, care au creat sute de noi locuri de 

muncă doar în 2010. PGP, Pentalog şi HP şi-au deschis, tot în 2010, reprezentanţe la Cluj. 

Firmele locale COSOSYS şi MOBILE SOFTWARE SOLUTIONS au fost preluate de 

compania ASTARO din Germania.  

Conform studiului „Industria TIC în 2009-2010”, elaborat de Institutul de Tehnică de Calcul 

Bucureşti, în anul 2010, Judeţul Cluj deţinea următoarea pondere la nivel naţional: 

- locul III în sub-domeniul software şi servicii IT, după Bucureşti şi Timiş, cu 1.143 de 

firme, venituri de 166 mil. Euro (7% din total naţional) şi 5090 de angajaţi 

- locul IV în domeniul telecomunicaţii, după Bucureşti, Timiş şi Covasna, cu 169 de 

firme, o cifră de afaceri de 18 mil. Euro (0,5% din total) şi 607 angajaţi 

- locul I în domeniul hardware, cu 45 de firme, o cifră de afaceri de 1.628,9 mil. Euro 

(66% din total) şi 2.849 de salariaţi – o contribuţie de 99% având-o Nokia 

- locul II per ansamblul industriei ITC, după Bucureşti, cu peste 1.300 de firme active în 

domeniu, o cifră de afaceri de 1,8 mld. Euro şi 8.500 de salariaţi. 

În domeniul software şi servicii IT principalele firme locale sunt: 

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

NET BRINEL S.A. Cluj-Napoca Servicii IT 39.522.797 55 

AROBS 

TRANSILVANIA 

SOFTWARE S.R.L. 

Cluj-Napoca Software 25.446.719 153 

EVOLINE S.R.L. Cluj-Napoca Software 24.361.491 154 

TRANSART S.R.L. Cluj-Napoca Software 11.762.080 90 

IQUEST TECH S.R.L. Cluj-Napoca Software 31.267.575 92 

ISDC ROMANIA 

S.R.L. 

Floreşti Software 13.386.483 108 

ENDAVA S.R.L. Cluj-Napoca Software 15.301.426 94 

NETHROM PROD 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Software 14.394.847 136 

SOFTVISION S.R.L. Cluj-Napoca Software 18.472.911 328 

TORA TRADING 

SERVICES S.RL. 

Cluj-Napoca Software 14.882.438 91 
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2.2.3.8. Servicii profesionale, ştiinţifice şi tehnice 

 

Prin dimensiunea pieţei locale, Cluj-Napoca este un pol al serviciilor profesionale, ştiinţifice 

şi tehnice. Acest domeniu este susţinut atât de firmele locale (consultanţă, servicii juridice, de 

contabilitate şi audit, evaluare, arhitectură, proiectare, design si publicitate, etc.), cât şi de cele 

străine, cele mai multe stabilite în ultimii ani. Cel mai dezvoltat sector este cel al outsourcing-

ului de servicii financiare. În această categorie, se remarcă investiţiile celor de la Emerson, 

Office Depot, Genpact, Sykes, care au condus la creare a mii de locuri de muncă în ultimii 5 

ani şi asigură ocuparea a peste 50% din suprafeţele de birouri clasa A din Cluj-Napoca. 

Principalul atu al Clujului în atragerea acestor investiţii este forţa de muncă ieftină, calificată, 

bună vorbitoare de limbi străine şi costurile reduse de operare, mai ales chirii, taxe, etc. Acest 

sector a înregistrat, în 2009, o uşoară dinamică pozitivă, fiind printre cele mai puţin afectate 

de criza globală.  

Denumire Localitate Obiect de 

activitate 

Cifra de afaceri 

(31.12.2009) – lei 

Număr de salariaţi 

(31.12.2009) 

OFFICE DEPOT 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Outsourcing 25.907.703 398 

EBS CONSULTING 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Consultanţă IT 10.383.825 59 

DARIAN ROM 

SUISSE S.R.L. 

Cluj-Napoca Evaluare 10.098.415 66 

D P CONSULT S.A. Cluj-Napoca Inginerie 14.679.826 48 

EMERSON S.R.L. Cluj-Napoca Inginerie 63.211.656 345 

GRASSO S.R.L. Cluj-Napoca  Inginerie 26.362.227 31 

LUPP PROKEJT 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Inginerie 27.661.879 5 

VERBAU ROMANIA 

S.R.L. 

Cluj-Napoca Inginerie 30.497.999 28 

GRUP SAPTE S.RL. Cluj-Napoca Publicitate 22.831.573 695 

VITRINA FELIX 

MEDIA S.A. 

Cluj-Napoca Publicitate 19.204.518 59 

 

Compania americană EMERSON îşi continuă investiţiile în campusul din Parcul Industrial 

Tetarom II, devenind astfel cel mai mare investitor străin din judeţ, cu o sumă totală investită 

de circa 150 mil. dolari, şi ajungând în 2011 la circa 800 de salariaţi. Cea mai importantă 

divizie din Cluj este cea de unelte electrice profesionale – Ridgid Tools, urmate de cele de 

regulatoare de gaze şi generatoare electrice, centrul de cercetare fiind înfiinţat împreună cu 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 
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2.2.3.9. Industriile creative şi culturale  

 

Conform datelor puse la dispoziţie de Oficiul Registrului Comerţului Cluj, la 31 decembrie 

2009, în judeţ existau 2.875 de agenţi economici cu activitate principală în domeniul 

industriilor creative şi culturale. Codurile CAEN care au fost subscrise industriilor creative în 

analiză sunt: 

Codul CAEN Denumire 

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 

7111 Activităţi de arhitectură 

9003 Activităţi de creaţie artistică 

7410 Activităţi de design specializat 

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio 

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

5811 Activităţi de editare a cărţilor 

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 

5813 Activităţi de editare a ziarelor 

5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 

9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 

5912 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 

7420 Activităţi fotografice 

9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 

5819 Alte activităţi de editare 

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 

2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 

1820 Reproducerea înregistrărilor 

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 

1811 Tipărirea ziarelor 

 

Cele mai multe întreprinderi creative din judeţ au ca principal obiect de activitate arhitectura 

(8,5%) şi publicitatea (8,5). 

Aceste firme totalizau, la sfârşitul anului 2009, o cifră de afaceri de 811 mil. lei (-15,1% faţă 

de anul 2008), reprezentând 7,5% din cifra de afaceri totală a firmelor din judeţ. În 2009 s-au 

înregistrat creşteri de activitate doar în sub-domeniile: tipărituri, televiziune şi organizare de 

spectacole. În total, în aceste firme activau 8.620 de salariaţi (-11% faţă de 2008), respectiv 

4,6% din totalul celor înregistraţi în judeţ. Productivitatea medie a muncii în sectorul de 

industrii creative a fost în 2009 de circa 22.500 Euro/salariat, cu 25% peste media judeţeană. 
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Municipalitatea clujeană pregăteşte construcţia, în zona Lomb din Cluj-Napoca, a primului 

centru de afaceri din ţară dedicat firmelor din domeniul industriilor creative şi culturale – 

Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative (CREIC) Transilvania de Nord. 

Această structură de sprijinire a afacerilor va găzdui şi va oferi servicii firmelor din domeniu, 

dispunând inclusiv de spaţii de producţie cinematografică, spaţii expoziţionale şi săli pentru 

formare profesională continuă. 

 

2.3. Mediul antreprenoprial 

 

La finele anul 2009, în judeţul Cluj îşi desfăşurau activitatea un număr de 26.851 întreprinderi 

(locul II la nivel naţional, după Bucureşti), reprezentând 35% din întreprinderile din Regiunea 

de Dezvoltare Nord-Vest şi 5% din totalul de întreprinderi de la nivel naţional. Cu o medie de 

38,9 firme la 1000 de locuitori, Judeţul Cluj se situează mult peste media naţională (25,2‰) şi 

cea regională (27,9‰), fiind depăşit doar de Municipiul Bucureşti (59,3‰) şi Judeţul Ilfov 

(41,6‰). Spre comparaţie, media de la nivel european este de circa 40 de firme la 1.000 de 

locuitori (Romania SBA Fact Sheet 2008), nivel care variază semnificativ de la un stat 

membru la altul (73 – Grecia, 65 – Italia, 58 – Spania, 55 – Ungaria, 36 – Franţa, 33 – 

Austria, 20 – Germania, etc.). Prin urmare, putem afirma că spiritul antreprenorial al 

clujenilor este foarte ridicat în context naţional şi la nivel mediu, în context european. 

La nivel naţional şi regional, în intervalul 2005-2008, o perioadă foarte bună pentru economia 

naţională, numărul total de întreprinderi a crescut 23,3%, respectiv 27%, lucru care s-a 

întâmplat şi la nivelul judeţului Cluj, unde creşterea a fost chiar mai mare (29,9%). În schimb 

în anul 2009 se observă o scădere a numărului total de întreprinderi cu 3,6% faţă de anul 2008 

la nivel regional, respectiv de 2,9% la nivelul judeţului Cluj, în timp ce la nivel naţional 

scăderea a fost de 2,4%. Această scădere a numărului de întreprinderi se datorează impactului 

pe care criza economică l-a avut asupra economiei României. 

 

Figura 2.3.1. Evoluţia numărului total de firme active la nivel regional şi judeţean 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

Atât în judeţul Cluj, cât şi în Regiunea Nord-Vest, în perioada 2005-2009, majoritatea 

întreprinderilor active se găsesc în sectorul comerţului, cu o uşoară scădere în anul 2009, care 

apare în majoritatea sectoarelor. În ceea ce priveşte evoluţia numărului de întreprinderi la 

nivelul judeţului Cluj, se observă că în perioada de analiză, până în anul 2008 la nivelul 

fiecărei categorii de activităţi apar creşteri ale numărului de întreprinderi, cele mai 

considerabile la nivelul sectorului de servicii comerciale, dar în anul 2009, pe fondul crizei 

economice în unele sectoare apar scăderi ale numărului de întreprinderi.  

 

Figura 2.3.2. Evoluţia numărului de întreprinderi din judeţul Cluj pe activităţi ale economiei 

naţionale, în 2009 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

O creştere mai semnificativă a numărului total de întreprinderi se observă în domeniul 

construcţiilor şi transporturilor, atât la nivel de regiune, cât şi la nivel de judeţ. O explicaţie a 

creşterii numărului de firme din acest sector poate consta din reorganizarea firmelor de 

construcţie, prin divizarea lor în unităţi mai mici, dar şi apariţia de noi firme legate de 

proiectele publice de infrastructură din zonă. Pe de altă parte, creşterea numărului de firme 

din domeniul transporturilor este normală în contextul creşterii activităţii de comerţ exterior 

din judeţ, chiar şi în anii de criză. Un declin semnificativ apare în sectorul tranzacţiilor 

imobiliare, în care, în anul 2009, numărul de firme a scăzut cu aproape 30% faţă de anul 2008, 

acest sector fiind unul dintre cele mai afectate de criza economică.  

În anul 2009, în judeţul Cluj 31% din întreprinderile active sunt din domeniul comerţului, 

fiind urmat de domeniul tranzacţiilor imobiliare cu 18% și construcții cu 14%. După cum se 

poate observa din figura de mai jos, sectorul predominant este cel al serviciilor, doar 11% din 

numărul total de întreprinderi active fiind din sectorul industrial, si doar 1% din sectorul 

agricol. 
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Figura 2.3.3. Structura firmelor din judeţul Cluj pe principalele activităţi economice, 2009 

 

Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

În ceea ce priveşte clasa de mărime a firmelor din judeţ, din cele 26.851 de întreprinderi, cele 

mai multe sunt microîntreprinderi (0-9 salariaţi), în proporţie de peste 91%. Întreprinderile 

mari, cu peste 250 de angajaţi, se regăsesc cu preponderenţă în domeniul industriei 

prelucrătoare, dar cu o pondere redusă în totalul întreprinderilor din judeţ (sub 1%).  

 

Figura 2.3.4. Numărul întreprinderilor din judeţul Cluj pe clase de mărime, 2009 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

După cum se poate observa din tabelul mai jos, ponderea IMM în total firme existente în judeţ 

a crescut continuu în perioada 2005-2009, ajungând la 99,8%. Segmentul cel mai dinamic a 

fost cel al microîntreprinderilor, al căror număr a crescut cu 27,5% în perioada analizată, în 

timp ce număr întreprinderilor mari a scăzut cu peste 25%.  

 

Tabel 2.3.1. Numărul de întreprinderi din judeţul Cluj, după clasa de mărime, 2005-2009 

Clase de mărime ale 

întreprinderilor 

Anul 

2005 2006 2007 2008 2009 

Total 21.285 22.837 25.426 27.657 26.851 

0-9 persoane 19.054 20.319 22.630 24.899 24.303 

10-49 persoane 1.790 2.076 2.331 2.273 2.144 

50-249 persoane 361 367 395 415 345 

250 persoane si peste 80 75 70 70 59 
Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

Modificările de la nivelul judeţului Cluj în ceea ce priveşte clasa de mărime a firmelor sunt 

similare cu cele de la nivel naţional şi similar. La nivel naţional, ponderea IMM în total firme 

este de 99,7%, în timp ce la nivelul Regiunii Nord-Vest este de 99,8%, identică cu cea de la 

nivelul judeţului.  

În mod similar, la toate nivelurile teritoriale numărul de IMM a scăzut în defavoarea 

întreprinderilor mari, în perioada 2005-2009. Se remarcă totuşi faptul că rata de creştere a 
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IMM-urilor de la nivelul judeţului Cluj a depăşit-o semnificativ pe cea de la nivel regional şi 

naţional, mai ales pe segmentul microîntreprinderilor, confirmând spiritul antreprenorial 

ridicat al locuitorilor judeţului.  

 

Tabel 2.3.2. Dinamica numărului de întreprinderi, pe clase de mărime, 2005-2009 

Clase de mărime ale întreprinderilor 

2009 vs 2005 (%) 

România 
Regiunea 

Nord-Vest 
Judeţul Cluj 

Total 120,3 122,4 126,1 

0-9 persoane 121,8 124,1 127,5 

10-49 persoane 114,4 115,5 119,8 

50-249 persoane 91,6 87,0 95,6 

250 persoane şi peste 83,2 72,1 73,8 
Sursa: INS, TEMPO Online, 2011. Calcule proprii. 

Spre comparaţie, la nivel EU – 27, ponderea IMM în total firme este similară cu cea de la 

nivel judeţean, regional şi naţional, de 99,8%.  

 

Tabel 2.3.3. Principalii indicatori ai întreprinderilor din judeţul Cluj, pe clase de mărime, 2009 

Indicator U.M. Total 

Clase de mărime 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

Cifra de afaceri mii. lei 35.541.776 7.747.469 9.646.477 8.979.817 9.168.013 

Cheltuieli cu remuneraţiile personalului mii. lei 3.177.430 507.974 779.640 905.841 983.975 

Nr. mediu de persoane ocupate pers. 182.332 54.866 46.692 40.198 40.576 

Numărul mediu de salariaţi pers. 177.118 50.488 46.242 39.947 40.441 

Investiţi brute în bunuri corporale mii. lei 4.232.305 740.372 680.357 994.465 1.817.111 

Investiţii nete mii. lei 2.585.155 485.244 351.209 694.591 1.054.111 

Sursa: DRS Cluj, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj, 2011 

 

După cum indică tabelul de mai sus, sectorul IMM contribuie cu 74,2% la cifra de afaceri 

totală realizată în judeţ şi asigură ocuparea a 77,7% din forţa de muncă. În pofida acestor 

performanţe, IMM realizează doar 59,2% din investiţiile nete din judeţ, ceea ce indică lipsa de 

capitalizare a acestora şi gradul redus de inovare.  
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Potrivit datelor de pe Institutul National de Statistică, la finele anului 2009, în judeţul Cluj se 

regăseau doar 397 de asociaţii familiale, reprezentând puţin peste 1% din totalul naţional de 

32.262 şi 14% din cele de la nivelul regiunii Nord-Vest.  

 

În cazul întreprinzătorilor de tipul persoane independente, numărul acestora ajunge la 15.805 

în anul 2009, reprezentând aproximativ 6% din totalul naţional şi 36% din cei de la nivel 

regional.  

 

Tabel 2.3.4. Numărul întreprinzătorilor privaţi pe tipuri de întreprinzători, la nivelul judeţului 

Cluj, regiunii Nord-Vest şi României, în perioada 2005-2009 

Categorii de 

întreprinzători 

privaţi 

Macroregiuni, 

regiuni de 

dezvoltare şi judeţe 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Asociaţii familiale 

TOTAL 147.024 116.421 115.728 46.855 32.262 

Regiunea Nord-Vest 24.829 18.559 18.448 6.248 4.548 

Judeţul Cluj 3.140 2.359 2.345 1.052 397 

Persoane 

independente 

TOTAL 234.444 208.279 214.710 260.024 275.515 

Regiunea Nord-Vest 34.521 36.370 37.494 42.354 44.037 

Judeţul Cluj 10.151 14.433 14.879 16.772 15.805 
Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

În ceea ce priveşte indicatorii de performanţă ai firmelor din judeţ, se poate observa că 

productivitatea muncii este direct proporţională cu mărimea firmei, astfel încât 

microîntreprinderile sunt cele mai puţin competitive. Pe de altă parte, IMM au o capacitate 

redusă de inovare, ele realizând investiţii mult mai reduse decât firmele mari.  

 

Tabel 2.3.5. Indicatorii de eficienţă ai întreprinderilor din judeţ, pe clase de mărime, 2009 

  Total 

Clase de mărime (număr de salariaţi) 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

A B 1 2 3 4 5 

Cifra de afaceri medie pe o unitate 

activă Mii lei 1.308 319 4.031 22.118 143.250 

Cifra de afaceri:       
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- raportată la efectiv de personal Mii lei/pers 195 141 207 223 226 

- raportată la numărul mediu de 

salariaţi 

Mii lei 

/pers 201 153 209 225 227 

Cheltuieli cu remuneraţiile 

personalului pe număr mediu de 

salariaţi 

Mii lei 

/pers 18 10 17 23 24 

Investiţii brute în bunuri corporale 

pe număr mediu salariaţi 

Mii lei 

/pers 24 15 15 25 45 

Investiţii brute în bunuri 

corporale/1.000 lei cifră de afaceri 

lei/1.000 

lei 119 96 71 111 198 

Investiţii nete/ nr. mediu de sal. 
Mii lei 

/pers 15 10 8 17 26 

Investiţii nete /1.000 lei cifra de 

afaceri 

Lei/1.000 

lei 73 63 36 77 115 

Sursa: DRS Cluj, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj, 2011 

 

De remarcat este şi faptul că 97% dintre firmele din judeţ sunt SRL şi doar 0,3% au capital 

majoritar de stat.  

 

În ceea ce priveşte repartiţia pe localităţi a agenţilor economici din judeţ, se observă o 

concentrare a acestora în Municipiul Cluj-Napoca în proporţie de 68,7%, urmat la mare 

distanţă de Turda şi Dej, cu 5,8%, respectiv 4,6%. În ceea ce priveşte numărul de firme 

înregistrate la mia de locuitori, Municipiul Cluj-Napoca se detaşează clar, cu o valoare de 

61,8, faţă de media judeţeană de 38,8. Municipiile Turda şi Câmpia Turzii înregistrează cele 

mai scăzute rate ale antreprenoriatului, sub media judeţeană. 

 

Figura 2.3.5. Numărul de întreprinderi la 1000 de locuitori în anul 2009 
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Sursa: DRS Cluj, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj, 2011 

 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că în mediul rural îşi au sediul doar 14,9% dintre 

firmele din judeţ, revenind, în medie, doar 18,9 firme la 1.000 de locuitori, de 2,5 ori mai 

puţin ca în mediul urban. Şi în mediul rural există diferenţe mari între numărul de firme din 

comune. Astfel, peste 20% dintre firmele cu sediul în mediul rural al judeţului sunt amplasate 

în Floreşti, circa 9% în Gilău, 8% în Apahida, 7% în Baciu, iar peste 100 de firme mai 

regăsim doar în comunele Mihai Viteazu, Feleacu şi Aghireş, toate din apropiere oraşelor. De 

altfel, în Comuna Floreşti se înregistrează o densitate mai mare a agenţilor economici decât în 

Municipiul Cluj-Napoca (73,4 de firme la 1000 de locuitori), urmat de Gilău (42,8‰), 

Apahida (34,3‰), Feleacu (33,5‰) şi Baciu (31,7‰). În comunele aflate în afara zonei 

metropolitane s-au înregistrat valori de maxim 15 firme la 1.000 de locuitori.  

 

 

2.4. Indicatorii colaterali 

 

2.4.1. Investiţiile străine  

 

Potrivit Oficiului National al Registrului Comerţului, investiţiile străine din judeţul Cluj îl 

poziţionează pe locul 9 la nivelul României ca valoare a capitalului social subscris şi pe locul 

3 după numărul de firme cu contribuţie străină înregistrate. La nivelul regiunii Nord-Vest, 
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judeţul Cluj ocupa locul 1 după numărul de firme cu contribuţie străină înregistrate în 

perioada 1991-2009, cu un total de 6.569 societăţi comerciale.  

 

Tabel 2.4.1. Societăţi comerciale cu participare străină la capital şi valoarea capitalului social 

subscris, în perioada 1991-2009, sold existent la 31 decembrie 2009 

Mil. Lei Mii USD Mii Euro

Nord-Vest 18.617 5.187.800,00 2.244.324,20 1.606.690,10

Satu Mare 2.147 308.376,90 136.955,90 98.045,40

Maramures 2.189 329.011,40 91.627,60 65.595,30

Bistrita-Nasaud 1.081 481.147,90 360.699,40 258.211,30

Salaj 704 448.172,90 173.764,30 124.396,20

Cluj 6.569 2.411.849,70 1.012.311,00 724.703,70

Bihor 5.297 1.209.241,60 468.966,00 335.728,20

Societăţi comerciale cu participare străină la capital şi valoarea capitalului social subscris

Regiune / Judet Numar
Valoarea capitalului social subscris

in perioada 1991 - 2009sold existent la 31 Decembrie 2009 

 

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

 

După anul 1990, şi-au făcut apariţia în judeţ numeroase filiale ale unor companii 

multinaţionale, o dată cu realizarea unor investiţii străine directe: NOKIA, EMERSON, 

ECKERLE, FRIESLAND, etc. Toate aceste companii întreţin relaţii comerciale intense cu 

alte filiale naţionale şi cu societăţile-mamă din ţările de origine, contribuind cu peste 80% la 

volumul exporturilor judeţului. 

 

 

Figura 2.4.1. Evoluţia numărului de firme cu participare străină la capital, în judeţul Cluj 
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Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

 

De remarcat este faptul că investiţiile străine au continuat să crească în judeţ chiar şi în anul 

2009, în plină criză economică, dat fiind faptul că două dintre cele mai importante companii 

străine instalate în judeţ – Nokia şi Emerson – s-au aflat în plin proces de expansiune. Prin 

urmare, din perspectiva investiţiilor străine, criza a evidenţiat avantajele competitive ale 

judeţului.  

 

Figura 2.4.2. Evoluţia comparativă a stocului capitalului străin subscris vărsat în judeţul Cluj şi 

regiunea Nord-Vest 
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Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

 

Figura 2.4.3. Evoluţia capitalului străin subscris vărsat în firmele din judeţul Cluj 
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Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

 

Cei mai importanţi investitori străini în Judeţul Cluj, după valoarea investiţiilor realizate, 

contribuţia la PIB şi numărul de locuri de muncă create sunt: 

Denumire Ţara de provenienţă Obiect de activitate Localitate 

NOKIA  Finlanda Echipamente 

telecomunicaţii 

Jucu 

EMERSON SUA Inginerie şi producţie 

echipamente electrice 

Cluj-Napoca 

FRIESLAND Olanda Lactate Cluj-Napoca 

MECHEL Rusia Metalurgie Câmpia Turzii 

LASSELBERGER Austria Ceramică fină Cluj-Napoca 

IRSAP  Italia Construcţii metalice Iclod 

LAPP INSULATOR Germania/SUA Ceramică Turda 

CSI INVEST Olanda Echipamente de ridicat şi 

manipulat 

Cluj-Napoca 

HASIT Germania Materiale de construcţii Turda 

SAINT GOBAIN Franţa Materiale de construcţii Turda 

HOLCIM Elveţia Materiale de construcţii Turda 

HERZ ARMATUREN Austria Armături Cluj-Napoca 

HIRSCH SERVO Austria Polistiren Bonţida 

RANBAXY India Medicamente Cluj-Napoca 

FERROSAN Danemarca Medicamente Cluj-Napoca 

BECKER Germania Mobilă Gherla 

Gyllensvaans Mobler Suedia Mobilă Jucu 

OTK  Cehia Hârtie Dej 

FUJIKURA Japonia Componente auto Cluj-Napoca 

MMM Spania Componente auto Turda 

TRELLEBORG Suedia Componente auto Dej 

RONDO GANAHL Austria Ambalaje carton Apahida 

MOL Ungaria Benzinării Cluj-Napoca 

BECHTEL SUA Construcţii Săvădisla 

ENKA Turcia Construcţii Cluj-Napoca 

TIRRENA SCAVI Italia Construcţii Apahida 

KESZ Ungaria Construcţii Cluj-Napoca 

IMPRESA PIZZAROTTI Italia Construcţii Cluj-Napoca 

E. VAN WIJK Olanda Transporturi Apahida 

ISDC Olanda IT Floreşti 

IQUEST Germania IT Cluj-Napoca 

ENDAVA Marea Britanie IT Cluj-Napoca 

TSS Olanda IT Cluj-Napoca 

OFFICE DEPOT SUA Outsourcing Cluj-Napoca 

GENPACT SUA Outsourcing Cluj-Napoca 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

BPO SYKES SUA Outsourcing Cluj-Napoca 

EVALUESERVE India Outsourcing Cluj-Napoca 

 

2.4.2. Comerţul exterior 

 

În anul 2010, volumul exporturilor FOB realizat de firmele din Judeţul Cluj a fost de 2.378,53 

de milioane de Euro, în creştere cu 62,8% faţă de anul 2009 şi de 2,4 ori mai mari decât cele 

din 2008. Acest volum al exporturilor plasează judeţul pe locul 4 la nivel naţional, după 

Bucureşti, Argeş şi Timiş, cu o pondere în total exporturilor ţării de 6,4%. În anul 2008, 

Judeţul Cluj avea un aport de numai 2,9% din exporturile naţionale.  

 

Figura 2.4.4. Evoluţia exporturilor realizate de firmele din judeţul Cluj în perioada 2008-2010 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Cluj 

 

Pe grupe de mărfuri, structura exporturilor din 2010 indică faptul că trei pătrimi din acestea 

(1,87 mld. Euro) sunt reprezentate de maşini şi aparate electrice, mai exact echipamente de 

telecomunicaţii, acestea fiind reprezentate, în fapt, de telefoanele mobile produse la Fabrica 

Nokia din Jucu. La distanţă mare, cu 137 mil. Euro (6%) regăsim produsele metalurgice, 

realizat preponderent la Combinatul de la Câmpia Turzii, produsele textile (71 mil. Euro – 
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3%), încălţămintea (40 mil. Euro – 1,7%) şi componentele auto (38 mil. Euro – 1,6%). 

Celelalte grupe de produse au reprezentat ponderi de sub 1% din total.  

 

Figura 2.4.5. Structura exporturilor FOB pe principalele grupe de mărfuri în 2010, judeţul Cluj 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Cluj 

 

În ceea ce priveşte importurile CIF ale firmelor din Judeţul Cluj, acestea au reprezentat, în 

2010, 2.797,74 mil. Euro, în creştere cu 39,8% faţă de anul 2009 şi cu 25,9% faţă de anul 

2008. Cu această valoare, judeţul Cluj deţine o pondere de 6%, ocupând locul IV la nivel 

naţional, după Bucureşti, Ilfov şi Timiş.  

 

Figura 2.4.6. Evoluţia importurilor CIF realizate de firmele din judeţul Cluj în perioada 2008-2010 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Cluj 

 

Ca structură, importurile sunt formate din: maşini, aparate şi echipamente electrice (63,2%), 

produse metalurgice (6,2%), produse minerale (5,7%), produse chimice (4,2%), materiale 

plastice şi din cauciuc (3,5%) şi mijloace de transport (3,2%). După cum se poate observa, 

importurile au scăzut în anul 2009, pe fondul scăderii puterii de cumpărare şi a consumului, 

dar şi-au revenit în 2010. Explicaţia constă din cantitatea tot mai mare de materii prime, 

subansambluri, părţi componente şi piese pentru produsele realizate în judeţ (componente 

electronice şi din plastic pentru telefoane mobile, minereu de fier, etc.). O scădere importantă 

s-a înregistrat la valoarea importurilor de autovehicule, pe fondul scăderii cu 60% a numărului 

de autovehicule înmatriculate în 2010 faţă de 2007-2008.  

 

Figura 2.4.7. Structura importurilor CIF pe principalele grupe de mărfuri în 2010, judeţul Cluj 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Cluj 

 

Deficitul balanţei comerciale a judeţului Cluj a scăzut de 3 ori în perioada analizată, de la 1,2 

mld. Euro în 2008, la 400 de milioane de Euro în 2010, când gradul de acoperire a 

importurilor cu exporturi a ajuns la 85%. La baza acestei îmbunătăţiri stă creştere mai lentă a 

importurilor, pe fondul scăderii puterii de cumpărare şi a consumului populaţiei judeţului, 

respectiv creştere rapidă exporturilor, o dată cu punerea în funcţiune a Fabricii Nokia din 

Jucu, dar şi a altor investiţii străine directe din judeţ.  
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Figura 2.4.8. Evoluţia balanţei comerciale a judeţului Cluj, în perioada 2008-2010 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Cluj 

 

În concluzie, economia judeţului Cluj este una tot mai globalizată, deschisă către pieţele 

externe. În anul 2010, putem estima că peste 70% din producţia industrială a judeţului a fost 

destinată exporturilor. Pe de altă parte, actuala structură a comerţului exterior al judeţului 

indică faptul că se produce o reorientare a exporturilor către produse înalt prelucrate, cu 

valoare adăugată ridicată.  

 

2.4.3. Infrastructura de afaceri 

 

Din perspectiva suprafeţei de parcuri industriale, Judeţul Cluj se poziţionează pe locul 3 la 

nivel naţional (după judeţele Prahova şi Braşov), având 4 parcuri industriale atestate de 

Ministerul Administraţiei şi Internelor – Tetarom I, II şi III, respectiv Arc Parc Industrial Dej 

– cu o suprafaţă totală de 239 ha. La acestea, se adaugă o serie de parcuri industriale sau 

logistice neatestate, amplasate în judeţ.  

În anul 2005 a fost inaugurat oficial primul parc industrial atestat din judeţul Cluj – 

TETAROM I - realizat pe un amplasament situat în Municipiul Cluj-Napoca, în zona Tăietura 
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Turcului, în apropierea căii ferate Cluj-Napoca – Oradea. Parcul Industrial TETAROM I are o 

suprafaţă de 32,8 ha şi construcţia sa a fost finanţată, în proporţie de 65% din fonduri 

europene, prin proiectul cu finanţare PHARE – „Dezvoltarea Zonei Economice de Vest - Parc 

Industrial pentru Tehnologii Avansate". Parcul industrial Tetarom I pune la dispoziţia firmelor 

o Hală Multifuncţională, cu spaţii de birouri şi de producţie şi un Incubator de Afaceri, în care 

sunt birouri, sediul societăţii de administrare, un centru de informare şi comunicaţii, o sală de 

conferinţă, un spaţiu expoziţional, o sală de protocol, spaţii polivalente şi spaţii anexe. 

Incubatorul de afaceri funcţionează ca şi spaţiu pentru birouri, care sunt şi vor fi închiriate 

firmelor nou înfiinţate (tip start-up) cu obiect de activitate IT&C şi care, după o perioadă de 

creştere economică - maximum 3 ani, vor părăsi incubatorul pentru a face loc altora aflate la 

început. 

 

Figura 2.4.9. Macheta Parcului Industrial TETAROM I 

 

Sursa: TETAROM S.A. 
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În TETAROM I au concesionat parcele următoarele companii: 

Denumire firmă 

găzduită 

Obiect de 

activitate 

Suprafaţă 

concesionată (mp) 

Cifra de afaceri – 

31.12.2009 (lei) 

Număr de 

salariaţi – 

31.12.2009 

S.C. CBC 

DEVELOPMENT 

DESIGN S.R.L. 

Dezvoltare 

imobiliară 

6.915 39.130 3 

S.C. A&A 

MEDICAL S.R.L. 

Depozitare şi 

comerţ cu ridicata 

5.600   

S.C ART INKS 

IMPEX S.R.L. 

Tipografie 65.643 4.864.857 14 

S.C. ARTSOFT 

CONSULT S.R.L. 

Consultanţă IT 4.790 3.032.478 42 

S.C. BELLPLAST 

S.R.L. 

Mase plastice 10.000 5.161.994 34 

S.C. COPA 

ELECTRONIC 

S.R.L. 

Componente 

electronice 

6.310 446.608 25 

S.C. E G H IMPEX 

S.R.L. 

Servicii IT 2.000 576.027 9 

S.C. ENERGOBIT 

S.R.L. 

Echipamente 

electrice 

12.252 248.692.920 101 

S.C. INTER GRUP 

S.R.L. 

Editură şi poligrafie 10.000 

21.729 

5.991.542 45 

S.C. PLUS 

COMPUTERS 

GROUP S.R.L. 

Distribuţie IT 5.235 8.754.112 18 

S.C. PMA INVEST 

S.R.L. 

Software 1.170 2.084.530 26 

S.C. RCC 

CONSULT S.R.L. 

Consultanţă IT 5.200  

7.800 

1.389.974 9 

S.C. VIA TERRA 

SPEDITION S.R.L. 

Transporturi pe 

calea ferată 

3.000 15.116.845 142 

S.C. 

SUPREMOFFICE 

S.R.L. 

IT 5.847 6.438.608 28 

TOTAL 302.550.495 493 

 

Multe dintre firmele care au concesionat terenuri în TETAROM I au renunţat, în ultimii ani, 

la contracte, pe fondul crizei economice: ENERGROM , ART INKS, ARTSOFT CONSULT, 

BELL PLAST, PLUS COMPUTERS, BABOS HOLDING, ARIES TRANSILVANIA, ITC 

SOFTWARE, VIA TERRA, etc. Alte firme, deşi nu au reziliat contractele, nu au realizat 
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investiţiile anunţate (PMA INVEST, CBC DEVELOPMENT, etc.). Cu toate acestea, în 

prezent se lucrează la o hală de depozitare şi la sediul companiei de papetărie AGRESSIONE, 

cu peste 1.000 mp, o investiţie de 5 mil. Euro, ce va aduce 400 de locuri de muncă, respectiv 

la Fabrica de Transformatoare Electrice a ENERGOBIT, investiţie de 3 mil. Euro, ce va crea 

aproape 100 de locuri de muncă. Grupul Financiar BT a concesionat 3.000 mp pentru un 

centru de date, iar KRISIA WEST va ridica o clădire de birouri, în valoare de 1 mil. Euro, cu 

70 de locuri de muncă. PLANTEXTRAKT îşi propune să construiască o fabrică de 

medicamente naturiste în valoare de 3,5 mil. Euro.  

În incubatorul de afaceri îşi au sediul 9 firme din domeniul IT.  

Parcul Industrial TETAROM II, inaugurat în 2008 în zona fostei platforme industriale a 

Municipiului Cluj-Napoca (Bd. Muncii), are o suprafaţă totală de 12 ha, din care 11 ha fac 

obiectul unui contract de asociere în participaţiune cu EMERSON SRL, reprezentantul în 

România al gigantului american din industria motoarelor, concernul american EMERSON 

ELECTRIC. Peste 6000 mp au fost concesionaţi de compania CBC Development, care urma 

să construiască un centru de servicii, dar a transferat ulterior terenul către EMERSON. Pe 

suprafaţa de 11 ha, compania Emerson construieşte 6 clădiri: Clădire administrativă, patru 

hale industriale, Centru de cercetare în domeniul ingineriei - REDEC, ce va oferi locuri de 

muncă înalt calificate pentru 450 angajaţi din domeniile: mecanică, IT, electrotehnică şi 

fizică, chimie. Valoarea investiţiilor firmei Emerson, conform contractului, se ridică la peste 

75 milioane euro, iar numărul locurilor de muncă care vor fi create la peste 3500. Terenul este 

proprietatea firmei administrator, iar infrastructura aferentă parcului industrial este 

proprietatea Consiliului Judeţean Cluj. În 2009, EMERSON S.R.L. a avut o cifră de afaceri de 

63.211.656 de lei, cu 345 de salariaţi.  

 

Figura 2.4.10. Macheta Parcului Industrial TETAROM II 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

 

Sursa: TETAROM S.A. 

Parcul industrial TETAROM III, inaugurat în 2008, are o suprafaţă de 154 ha (cel mai mare 

din ţară) şi este situat în Comuna Jucu, la circa 25 km de Municipiul Cluj-Napoca, pe DE 576 

şi de-a lungul căii ferate Cluj-Napoca – Dej. Principalul investitor din Tetarom III este firma 

SC NOKIA ROMÂNIA SRL, care are ca obiect de activitate producerea de dispozitive 

mobile, echipamente, soluţii şi servicii pentru reţelele de comunicaţii. Valoarea investiţiilor 

firmei Nokia, conform contractului, se ridică la 60 milioane euro, iar numărul locurilor de 

muncă care vor fi create la peste 3.500. Pe lângă firma Nokia, în Parcul industrial Tetarom III 
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era prevăzut că îşi vor desfăşura activitatea si alte firme, furnizori ai firmei NOKIA, precum 

BYD ELECTRONICS (producţie de baterii şi carcase pentru telefoane), pe un teren de 15 ha, 

cu 2.000 de locuri de muncă, STORA ENSO (logistică), cu 150 de locuri de muncă, şi 

HANSA PRINT (tipografie), pe un teren de 7 ha, cu 150 de locuri de muncă. Deşi anunţate în 

2008, aceste investiţii au fost amânate pe termen nedeterminat. În anul 2009, compania 

NOKIA a avut o cifră de afaceri de 4.355.066.124 de lei, cu 1.670 de salariaţi.  

 

Figura 2.4.11. Macheta Parcului Industrial TETAROM III 
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Sursa: TETAROM S.A. 

În cele trei parcuri industriale, firma administrator SC TETAROM SA asigură: servicii de 

infrastructură (apă-canal, electricitate, gaz metan, energie termică, telecomunicaţii); servicii 

conexe (curăţenie, mentenanţă, pază şi protecţie, poştă, comunicaţii, transport); servicii de uz 

general (servicii bancare, consultanţă în investiţii, asistenţă tehnică, financiară, asistenţa forţei 
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de muncă, spaţii polivalente, săli de conferinţă, servicii hoteliere, spaţii de agrement, centru 

comercial); servicii ce sprijină dezvoltarea (invenţii, transfer tehnologic, contact cu 

autorităţile publice locale, parcări şi spaţii anexe).  

TETAROM S.A. este o societate cu capital majoritar de stat, al cărui acţionar majoritar şi 

administrator este Consiliul Judeţean Cluj. În prezent, Parcul Tetarom I şi III sunt disponibile 

pentru concesiune peste 50 ha de teren.  

În anul 2010, Consiliul Judeţean Cluj a luat hotărârea de a înfiinţa parcul industrial Tetarom 

IV, pe o suprafaţă de 87 hectare, în localitatea Feleacu. Proiectul face parte din portofoliul 

Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca şi va fi 

finanţat din Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 1. Valoarea proiectului 

este estimată la aproximativ 11 milioane de euro, iar cota de cofinanţare a Consiliului 

Judeţean este de 50 la sută. O dată cu construcţia TETAROM IV, TETAROM devine cel mai 

mare parc industrial din România (cu peste 285 de hectare în total). De asemenea, se doreşte 

şi extinderea infrastructurii parcului industrial TETAROM I, un nou Incubator de Afaceri, o 

nouă clădire pentru IMM-uri, proiect în valoare de peste 10 milioane de euro. 

Parcul Industrial „Arc Parc Industrial” Dej – este cel mai important parc industrial privat din 

judeţ şi are o suprafaţă de 40 ha, fiind situat pe DE 576 la intrarea în Municipiul Dej, în 

apropierea căii ferate care face legătura cu Municipiul Cluj-Napoca. Dezvoltarea parcului 

industrial a început la jumătatea anilor 2000, acesta fiind conectat la reţelele publice/naţionale 

de electricitate, gaze naturale, sistem de canalizare conectat la reţeaua publică şi Staţia de 

Epurare a oraşului Dej , apa potabilă, căi de acces proprii care fac legătura cu infrastructura 

regionala/europeană, sistem de iluminat propriu in interiorul parcului industrial, reţele de 

comunicaţii, facilitate IT, etc. În 2009, a fost inaugurată staţia de transformare proprie. 

Principalul client al parcului este compania suedeză TRELLEBORG care ocupă 2,5 ha, cu o 

fabrică de componente anti-vibraţie în care a investit circa 14 mil. Euro. În anul 2009, 

TRELLEBORG a înregistrat o cifră de afaceri de 104,5 mil. lei şi 202 salariaţi.  

În prezent, compania de administrare – S.C. ARC PARC INDUSTRIAL S.A. – investeşte 

circa 4,5 Mil. Euro, în cadrul unui proiect finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională, în extinderea parcului, prin construcţia unei clădiri de servicii (birouri) în suprafaţă 

de 2.166 mp şi a unei clădiri de producţie şi depozitare, cu o suprafaţă de 4.762 mp. Alte 

proiecte de investiţii vizează construcţia unui parc foto-voltaic, pe o suprafaţă de 10 ha, una 

dintre cele mai mari din ţară, care va avea o capacitate de 8,3 MW.  

Parcul Industrial NERVIA este o investiţie privată ridicată în Comuna Apahida, cu o 

suprafaţă de 238.000 mp, finalizat în anul 2008. În parc, care nu este atestat de către 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, s-au ridicat 15 hale a câte 1.000 mp fiecare, care sunt 

disponibile pentru închiriere către firme din domeniul industrie şi logisticii. Circa 55% din 
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suprafaţa parcului a fost deja vândută, iar restul e încă disponibilă. Printre firmele deja 

instalate aici se numără: ULMA (producţie echipamente de ambalat), SESE (transporturi), 

BUENA MESA (distribuţie parchet), ARPIS INTL (distribuţie) şi MIDI CONS (construcţii), 

VITRINA FELIX MEDIA (publicitate), IDENCNOSA, NERVIA CENTER, etc.  

Parcul Industrial REIF Câmpia Turzii este tot o investiţie privată, a unei companii germane, 

pe un teren de 44 ha. Acesta nu are statutul oficial de parc industrial şi este în fază de 

construcţie. Printre firmele deja instalate aici sunt: HECO SCHRAUBEN – producţie organe 

de asamblare (3 ha), MACROMEX şi LA LORRAINE (6 ha) – care investesc 8 mil. Euro 

într-o fabrică de produse de panificaţie şi patiserie, ce va avea 100 de salariaţi. La acestea, se 

adaugă o investiţie a ELECTROGRUP, pe circa 3 ha, care nu a fost încă demarată.  

 

Figura 2.4.12. Macheta Zonei Industriale REIF Câmpia Turzii 

 

Sursa: http://www.reifconstruct.ro 

http://www.reifconstruct.ro/
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Cel mai important proiect logistic din judeţ este cel al Centrului Logistic KAUFLAND din 

Turda (Mihai Viteazu) – pe un teren de 40 ha, în zona de acces la Autostrada Transilvania. 

Investiţia se cifrează la 80 mil. Euro şi va angaja direct peste 180 de persoane în primă fază.  

De asemenea, compania CORATIM deţine un centru logistic de 20.000 mp în Municipiul 

Cluj-Napoca şi în Comuna Floreşti.  

Printre investiţiile amânate se numără cea a CTP INVEST în Parcul Industrial de la Turda, în 

valoare de circa 50 mil. Euro, deşi compania a cumpărat 30 ha de teren în zona Autostrăzii 

Transilvania. De asemenea, s-a sistat proiectul GENERAL ELECTRIC REAL ESTATE de 

construcţie a unor spaţii logistice la Cluj.  

Servicii de afaceri şi structuri asociative 

În Judeţul Cluj există un număr important de firme de consultanţă în domeniile: financiar, 

juridic, audit, consultanţă, evaluare de imobile, cercetări de piaţă, resurse umane, piaţă de 

capital, certificări, brokeraj, protecţia mediului, IT, protecţia drepturilor de proprietate 

intelectuală, marketing, PR şi publicitate, fonduri europene, organizări de evenimente, etc., 

care au o piaţă regională. De asemenea, în Cluj-Napoca există birouri ale celor mai mari firme 

de consultanţă din lume: KPMG, DELOITTE, PRICEWATERHOUSECOOPERS, etc.  

De asemenea, există o serie de structuri asociative care reprezintă interesele firmelor din judeţ 

şi oferă servicii pentru acestea: Camera de Comerţ şi Industrie, Asociaţia Patronilor şi 

Meseriaşilor (APM), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Asociaţia 

Română a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO), Asociaţia Română pentru Industrie 

Electronică şi Software (ARIES), Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi 

Mijlocii din România (CNIPMMR), Federaţia Patronală a Textilelor, Confecţiilor şi Pielăriei 

(FEPAIUS), Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), Uniunea 

Generală a Industriaşilor din România (UGIR 1903), etc.  

Deşi există mai multe concentrări geografice de firme în judeţ (IT&C, materiale de 

construcţii, mobilă, etc.), nu putem încă vorbi de existenţa unor clustere funcţionale în Cluj-

Napoca, datorită lipsei de colaborare pe verticală sau orizontală a firmelor, chiar şi din acelaşi 

sector. 

 

2.5. Piaţa muncii şi forţa de muncă 
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La nivel regional, judeţul Cluj se situează pe primul loc în ceea ce priveşte numărul resurselor 

de muncă disponibile, cu aproximativ 459.500 de persoane, contribuind cu 26% din totalul 

regional. Acest stoc de forţă de muncă plasează, de altfel, judeţul pe poziţia a 6-a la nivel 

naţional, forţa de muncă din judeţ reprezentând 3,3% din cea de la nivel naţional. Resursele 

de muncă existente la un moment dat în societate exprimă numărul persoanelor capabile de 

muncă, respectiv acea parte a populaţiei care posedă ansamblul capacităţilor fizice şi 

intelectuale ce ii permit să desfăşoare o activitate utilă.  

Resursele de muncă ale judeţului au crescut după 1990 cu circa 30.000 de persoane pe fondul 

reducerii ponderii populaţiei tinere, cunoscând o stabilizare după 2006 în jurul cifrei de 

460.000 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 2/3 din populaţia stabilă a judeţului Cluj.  

 

Figura 2.5.1. Evoluţia resurselor de muncă de la nivelul judeţului Cluj, 1990-2009 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

Din perspectiva nivelului de instruire a resurselor de muncă din judeţ, la ultimul recensământ 

general al populaţiei, se constata faptul că cei mai mulţi dintre clujeni aveau studii liceale 

(28%), în timp ce doar puţin peste 8% aveau studii superioare. Pe de altă parte, peste 43% 

dintre locuitorii judeţului aveau doar studii primare şi gimnaziale, fiind prin urmare 

necalificaţi. Spre comparaţie, la nivel naţional, ponderea persoanelor cu studii superioare era 

de 5,1% din total, iar a celor cu studii primare şi gimnaziale era de 51%.  
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Figura 2.5.2. Nivelul de instruire al populaţiei de 10 ani şi peste din judeţul Cluj, 2002 
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Sursa: INS, Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor, 2002 

 

Dacă analizăm nivelul de instruire pe medii de rezidenţă, observăm faptul că nivelul de 

instruire al populaţiei din mediul urban este net superior celui din mediu rural. Ponderea 

persoanelor cu studii superioare era, în 2002, de 11,4%, faţă de doar 1,5% în rural. Pe de altă 

ponderea persoanelor cu studii primare şi gimnaziale era de 32,9% în urban şi de 64,8% în 

rural. De remarcat este şi concentrarea, în proporţie de 74,9%, a persoanelor cu studii 

superioare în Municipiul Cluj-Napoca.  

Populaţia activă a judeţului era, în 2009, de 345.700 de persoane, din care 55,6% bărbaţi şi 

44,4% femei. Din perspectiva populaţiei active, judeţul Cluj se află pe locul al II-lea la nivel 

naţional, cu 3,8% din totalul activilor existenţi în România. De asemenea, în 2009, în Judeţul 

Cluj se regăsea 27,9% din populaţia activă a regiunii Nord-Vest. Numărul persoanelor active 

a crescut continuu în perioada 2005-2009, însă numai în rândul populaţiei masculine, în timp 

ce numărul de femei active a scăzut uşor. 

 

Figura 2.5.3. Evoluţia numărului de persoane active din judeţul Cluj, 2005-2009 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

De asemenea, putem constata, comparând resursele de muncă cu populaţia activă, că existau, 

în 2009, un număr de peste 113.000 de persoane apte de muncă, dar inactive. În această 

categorie intră: studenţi, persoane casnice, persoanele care lucrează în străinătate, persoane 

întreţinute de stat sau de alte persoane, pensionarii anticipaţi, etc.  

 

Figura 2.5.4. Rata de ocupare a forţei de muncă, pe sexe, în judeţul Cluj, 2005-2009 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

Prin urmare, rata de activitate a resurselor de muncă din judeţul Cluj a crescut, în perioada 

2005-2009, de la 71,6% la 75,2%, valoare semnificativ mai ridicată decât cea de la nivel 

naţional (65,7%) şi regional (70,9%). Rata de activitate a populaţiei plasează judeţul pe locul 

V la nivel naţional. Rata de activitate din judeţ este superioară mediei naţionale şi regionale 

pentru ambele sexe, excepţie fiind rata de activitate a femeilor din judeţ care este uşor sub 

media Regiunii Nord-Vest.  

De remarcat este diferenţa de 13,8 puncte procentuale dintre rata de activitate a bărbaţilor şi 

cea a femeilor din judeţ (82% vs. 68,2%), care s-a adâncit semnificativ faţă de 2005, când era 

de 3,4 puncte punctuale. La nivel naţional diferenţa dintre ratele de activitate ale bărbaţilor şi 

femeilor este de doar 4,5 puncte procentuale, iar la nivel regional de doar 2,9 puncte. 

Explicaţia pentru acest trend contrar celui european şi naţional este faptul că, în ultimii 5 ani, 

în judeţ s-a înregistrat o creştere a numărului de persoane active în sectoare cu forţă de muncă 

preponderent masculină (construcţii, transporturi, etc.), în timp ce ramurile economice în care 

se produce tradiţional ocuparea femeilor (servicii publice, industrie uşoară, industrie 

alimentară, etc.) au înregistrat scăderi sau creşteri mai lente ale activităţii.  

Putem deci concluziona că în judeţ există o forţă de muncă latentă de peste 113.000 de 

persoane, preponderent femei, care pot fi activate, cel puţin parţial, pe piaţa muncii prin 

măsuri de ocupare. 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

Populaţia ocupată a judeţului număra, în anul 2009, 324.000 de persoane, în creştere cu circa 

15.000 de persoane faţă de anul 2005, dar în scădere cu peste 10.000 faţă de anul 2008, pe 

fondul crizei economice globale. Prin urmare, judeţul deţinea, în 2009, 3,9% din populaţia 

ocupată a României (locul 2, după Municipiul Bucureşti) şi 28% din cea a Regiunii Nord-

Vest (locul I).  

 

Figura 2.5.5. Numărul de persoane ocupate, pe sexe, în judeţul Cluj, 2005-2009 – mii persoane 

100

150

200

250

300

350

Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009

Total ocupaţi

Feminin

Masculin

 

Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

Cel mai important indicator pentru raportul dintre cererea şi oferta de pe piaţa muncii este rata 

de ocupare. Potrivit Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCDE) rata de 

ocupare este definită drept procentul populaţiei angajate în muncă (ocupate) în totalul 

populaţiei de vârstă activă (între 15-64 de ani în majoritatea statelor OCDE). Acest indicator 

este unul mai complet decât rata şomajului, deoarece aceasta din urmă ia in calcul doar pe cei 

care îşi caută în mod activ un loc de muncă. În România, este vorba de acele persoane care 

sunt înregistrate la un birou guvernamental, pentru a-şi primi ajutorul sau indemnizaţia de 

şomaj. Ceilalţi, dacă nu se înregistrează, nu exista ca şomeri şi nu sunt luaţi în calcul în 

stabilirea ratei şomajului. 
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Figura 2.5.6. Rata de ocupare a populaţiei la nivel naţional, regional şi judeţean, în perioada 

2005-2007 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

Rata de ocupare a populaţiei, la nivel de judeţ, a ajuns în anul 2009 la 70,5%, uşor peste 

media naţională (60,6%) şi cea regională (66,1%). Încă din anul 2007, Judeţul Cluj a atins 

ţinta de ocupare de la nivelul Uniunii Europene, respectiv cea de 70%, stabilită de Agenda 

Lisabona. Din perspectiva ratei de ocupare a populaţiei, Judeţul se află pe locul IV la nivel 

naţional, după Municipiul Bucureşti (81,1%), Judeţele Bihor (73,5%) şi Ilfov (73,5%), 

depăşind judeţe precum Timiş sau Braşov. În ceea ce priveşte rata de ocupare a bărbaţilor, 

judeţul se poziţionează chiar mai bine, pe locul 3 la nivel naţional, după Municipiul Bucureşti 

(85%) şi Judeţul Ilfov (77,1%). În ceea ce priveşte însă rata de ocupare a femeilor, judeţul 

Cluj este depăşit de multe judeţe cu o economie mult mai slab dezvoltată (Sălaj, Teleorman, 
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Alba, Bihor, etc.). În aceste judeţe, femeile sunt ocupate însă, în mare parte, în activităţi 

agricole, fiind de fapt o pseudo-ocupare.  

În context european, rata de ocupare a forţei de muncă la nivelul UE – 27 a fost, în 2009, de 

64,6%, cele mai ridicate valori fiind înregistrate în Olanda (77%), Danemarca (75,7%), 

Suedia (72,2%), Austria (71,6%) şi Germania (70,9%), în timp ce la polul opus regăsim ţări 

precum Malta (54,9%), Ungaria (55,4%) şi Italia (57,5%). Rata de ocupare a femeilor a fost, 

la nivel european, de doar 58,6%, cu 12 puncte procentuale sub cea a bărbaţilor. Cele mai 

ridicate rate ale ocupării femeilor au fost înregistrate în Danemarca (73,1%), Olanda (71,5%) 

şi Suedia (70,2%), iar cele mai scăzute în Malta (37,5%), Italia (46,4%), Grecia (48,9%) şi 

Ungaria (49,9%).  

Prin urmare, putem afirma că rata de ocupare de la nivelul Judeţului Cluj depăşeşte media 

europeană, situaţie valabilă şi pentru fiecare sex în parte. Cu toate acestea, datele de la nivel 

naţional, regional şi local trebuiesc privite cu precauţie în contextul o bună parte din populaţie 

este ocupată în agricultura de subzistenţă.  

 

Tabel 2.5.1. Rata de ocupare a populaţiei în 2009 

Rata de ocupare 

(%) 

U.E. – 27 România Regiunea 

Nord-Vest 

Judeţul Cluj 

Total 64,6 60,6 66,1 70,5 

Masculin 70,7 62,2 67,0 77,0 

Feminin 58,6 58,9 65,1 63,8 
Sursa: INS, Tempo Online/Eurostat, 2011. 

De remarcat este impactul crizei economice asupra ocupării, care a scăzut în perioada 2008-

2009 cu 2,7 puncte procentuale, după ce crescuse constant în perioada 2005-2008. Impactul s-

a resimţit mai ales asupra ocupării femeilor, care a scăzut cu 4,7 puncte procentuale, faţă de 

doar 0,8 puncte în cazul persoanelor de sex masculin. 

Privind situaţia pe sexe, rata ocupării bărbaţilor era cu 13,2 puncte procentuale mai mare în 

2009 (77% faţă de 63,8%), dar distanţa dintre sexe a crescut simţitor faţă de anul 2005, când 

distanţa era de doar 3,4 puncte procentuale. Rata de ocupare a populaţiei este peste media 

naţională şi regională pentru ambele sexe, excepţie făcând rata de ocupare a femeilor care este 

uşor sub media regională.  

Analizând structura populaţiei ocupate se observă că sectorul terţiar (al serviciilor) atrăgea în 

2009 cea mai mare parte a resurselor de muncă, cu 159.900 de persoane, respectiv 49,4% din 

totalul celor ocupaţi. Ponderea populaţiei ocupate în agricultură la nivel de judeţ (22,2%) este 
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semnificativ mai mică decât media regională (31,4%) şi cea naţională (28,7%). Această stare 

de fapt poate fi explicată prin specificul urban al judeţului (ponderea populaţiei rurale este cu 

circa 10 puncte procentuale mai mică decât media naţională şi regională), prin faptul că este 

un judeţ cu un potenţial agricol relativ scăzut şi prin gradul ridicat de dezvoltare al sectorului 

terţiar. Totuşi diferenţa mare între numărul de salariaţi (circa 1.500 de persoane) din sectorul 

agricol şi populaţia ocupată în acest sector (peste 71.000 de locuitori ai judeţului) sugerează 

faptul că o mare parte a activităţii agricole se desfăşoară în ferme de subzistenţă, sau fără 

forme legale, mai ales în mediul rural.  

 

Figura 2.5.7. Structura populaţiei ocupate pe principalele sectoare ale economiei naţionale în 2009 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

În ceea ce priveşte rata ocupării în industrie, aceasta este situată sub media naţională şi 

regională (20,9%, faţă de 21,1% şi 23,1%). În ceea ce priveşte ponderea populaţiei ocupate în 

construcţii, aceasta depăşeşte uşor media naţională şi regională, fiind rezultatul boom-ului 

imobiliar din ultimii ani din Zona Metropolitană a Clujului.  

 

Figura 2.5.8. Structura populaţiei ocupate pe principalele activităţi ale economiei naţionale, 

judeţul Cluj, 2009 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

Mutaţiile produse de criza economică globală asupra ocupării au constat din scăderea, în 2009 

faţă de 2008, a populaţiei ocupate în industrie cu 10,2% (-14% în rândul femeilor), a celei 

ocupate în construcţii cu 6,8%, a celei din agricultură cu 0,7%, concomitent cu o creştere de 

2% a populaţiei ocupate în servicii. Prin urmare, criza a avut efecte benefice asupra structurii 

ocupării în judeţ, ponderea sectorului terţiar crescând de la 46,9% la 49,4% în doar un an.  

În comparaţie cu anul 2005, la nivel de judeţ, a scăzut ponderea populaţiei ocupate în 

agricultură, de la 25,8% la 22,2%, cea din industrie, de la 24,6% la 20,9%, şi a crescut 

numărul celor ocupaţi în construcţii (de la 6,4% la 7,5%) şi servicii, de la 43,2% la 49,4%.  

 

Tabel 2.5.2. Populaţia ocupată de la nivelul judeţului Cluj pe principalele activităţi ale economiei 

naţional, 2005-2008 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

Activităţile economice 
Anul 2009 vs 

2005 (%) 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 309,4 315,1 330 334,6 324 104,7 

Agricultură, vânătoare şi 

silvicultură 79,7 74,5 73,2 72,3 71,8 90,1 

Industrie 76 74,8 72,9 76 67,8 89,2 

Industria extractivă 1,7 1,6 1,2 1,3 1,5 88,2 

Industria prelucrătoare 69,4 68,4 67,2 67,3 58,8 84,7 

Energie electrică şi termică, gaze şi 

apă 4,9 4,8 4,5 7,4 7,5 153,1 

Construcţii 19,7 22,4 26,8 29,5 27,5 139,6 

Comerţ şi reparaţii 43,1 48,2 53,5 52,1 50,6 117,4 

Hoteluri şi restaurante 5,2 5,3 6,1 6,8 4,8 92,3 

Transporturi şi depozitare 17 18,5 19,5 17,5 17,8 104,7 

Informaţii şi comunicaţii 3,1 3,1 4,2 5,7 6,4 206,5 

Intermedieri financiare şi 

asigurări 4,4 4,7 5,6 5,8 5,1 115,9 

Tranzacţii imobiliare, activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice, 

servicii administrative şi suport 13,7 14,6 17,7 15,9 16,6 121,2 

Administraţie publică şi apărare 4,3 4,6 5 5,3 6 139,5 

Învăţământ 20 20,2 20,6 20,6 19,7 98,5 

Sănătate şi asistenţă socială 16,6 17,6 17,8 18,7 19,2 115,7 

Celelalte activităţi ale economiei 

naţionale 9,7 9,7 11,3 8,4 10,7 110,3 
Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

O analiză mai profundă, pe principalele activităţi ale economiei naţionale, ne indică faptul că 

şi diferitele activităţi care se subscriu sectorului serviciilor au avut evoluţii diferite în perioada 

2005-2009. Astfel, a crescut semnificativ ocuparea în informaţii şi comunicaţii (+106,5%), în 

administraţie publică (+39,5%) şi în comerţ (+17,4%), în timp ce în domeniul turismului şi al 

învăţământului s-a înregistrat chiar o scădere a numărului de ocupaţi.  

Dacă analizăm structura ocupării pe sexe, în perioada 2005-2009, vom remarca că, în pofida 

încadrării în aceeaşi tendinţă, prezintă diferenţe semnificative între bărbaţi şi femei. Astfel, 

rata de ocupare în agricultură este semnificativ mai ridicată la femei (28,3% în 2009) decât la 

bărbaţi (17,3%), în pofida faptului că a scăzut la ambele sexe, situaţie întâlnită şi în sectorul 

serviciilor (52,4% la femei şi 45,2% la bărbaţi).  
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Tabel 2.5.3. Structura populaţiei ocupate de sex feminin din judeţul Cluj, 2005-2009 - % din total 

persoane ocupate 

Sector economic 
Anul 

2005 2006 2007 2008 2009 

Total 100 100 100 100 100 

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 
29,9 29,3 27,1 26,2 28,3 

Industrie 23,1 20,5 19,2 19,0 17,5 

Construcţii 1,8 1,9 1,5 1,8 1,7 

Servicii 45,1 48,3 52,2 53,0 52,4 
Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

În sectorul industriei şi construcţiilor este opusă, rata de ocupare a bărbaţilor fiind mult mai 

ridicată a femeilor, iar ponderea bărbaţilor este tot mai ridicată. Explicaţia pentru această 

creştere a discrepanţelor dintre ocuparea bărbaţilor şi a femeilor în industrie este rezultatul 

declinului industriei uşoare din judeţ (textile, confecţii, încălţăminte, industrie alimentară, 

etc.), care ocupa preponderent lucrători de sex feminin.  

 

Tabel 2.5.4. Structura populaţiei ocupate de sex feminin din judeţul Cluj, 2005-2009 - % din total 

persoane ocupate 

Sector  
Anul 

2005 2006 2007 2008 2009 

Total 100 100 100 100 100 

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 
22,0 19,0 18,0 17,7 17,3 

Industrie 25,9 26,4 24,5 25,9 23,6 

Construcţii 10,5 11,4 13,7 14,8 13,9 

Servicii 41,6 43,2 43,7 41,6 45,2 
Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

 

În pofida evoluţiei pozitive din ultimul deceniu, structura ocupării la nivel judeţean este una 

specifică zonelor cu o dezvoltare medie, cu un sector primar supradimensionat, bazat pe 

agricultură de subzistenţă şi cu un sector terţiar încă sub-dezvoltat, susţinut în mare parte de 
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serviciile publice. Efectul acestei stări de fapt se regăseşte în nivelul scăzut al productivităţii 

muncii, PIB per locuitor, salarizării şi puterii de cumpărare, situate încă la jumătatea medie 

UE-27.  

 

2.5.1. Salariaţi 

 

În anul 2009, în judeţul Cluj erau înregistraţi un număr de 187.236 de angajaţi, cu 7,3% mai 

mult decât figurau în anul 2005, pe fondul creşterii continue din perioada 2004-2008. Judeţul 

Cluj deţine circa 3,9% din numărul de salariaţi din economia naţională, ocupând locul III, 

după Bucureşti şi Timiş. În context regional, în Judeţul Cluj sunt înregistraţi 30,5% din 

salariaţii existenţi în Regiunea Nord-Vest, ceea ce plasează judeţul pe locul I.  

 

Figura 2.5.9. Evoluţia numărului de salariaţi din judeţul Cluj, în perioada 2005-2009 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

În comparaţie cu anul 2008, numărul de salariaţi a scăzut semnificativ, cu circa 11.800 de 

persoane, pe fondul disponibilizărilor cauzate de contextul economic dificil de la nivel 

mondial. Privind evoluţia ultimilor 20 ani, putem remarca unele perioade (anii 
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1992,1997,1999) în care numărul de angajaţi a scăzut semnificativ, pe fondul restructurărilor 

din fostele întreprinderi de stat.  

Ultimele estimări statistice ale INS, indicau la nivelul judeţului Cluj, pentru luna februarie 

2011, un număr de 188.849 de salariaţi, în scădere cu 5% faţă de februarie 2010. Prin urmare, 

şi în perioada 2010-2011 au fost înregistrate disponibilizări de personal.  

Repartiţia acestora pe principalele sectoare de activitate este exemplificată in graficul de mai 

jos şi reflectă o dominare a sectorului terţiar, cu 64% din locurile de muncă din judeţ, urmat 

de cel industrial cu 27% şi al construcţiilor cu 8%. Ponderea salariaţilor din agricultură este 

sub 1% din total.  

 

Figura 2.5.10. Structura salariaţilor din judeţul Cluj, pe principalele sectoare ale economiei 

naţionale, 2009 

1%

27%

8%64%

Agricultura

Industrie

Construcţii

Servicii

Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

Figura 2.5.11. Structura salariaţilor din judeţul Cluj, pe principalele activităţi ale economiei 

naţionale, 2009 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

În perioada 2005-2009, numărul de angajaţi din judeţ a scăzut cel mai mult în următoarele 

sectoare: agricultură (-31,5%) şi industrie (-19,5%). Creşteri ale numărului de angajaţi s-au 

înregistrat în: activităţi ştiinţifice, profesionale şi tehnice, tranzacţii imobiliare, servicii 

administrative şi suport (+79,2%), hoteluri şi restaurante (+37,3%), intermedieri financiare şi 
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asigurări (+36,9%), servicii publice (administraţie, sănătate, educaţie) (+25,3%) şi comerţ 

(+22,3%).  

În ceea ce priveşte repartiţia teritorială a locurilor de muncă, observăm că în anul 2009 peste 

68,8% dintre angajaţi (128.785 de persoane) activează în municipiul Cluj-Napoca, deşi oraşul 

concentrează doar 44,2% din populaţia judeţului. Pe locurile următoare se plasează: Turda 

(11.174 de angajaţi – 6% din total), Dej (10.510 – 5,6%), Câmpia Turzii (6.829 – 3,6%), 

Gherla (5.447 – 2,9%). 

Prin urmare, în mediul urban sunt concentrate 88% din locurile de muncă din judeţ, în timp ce 

în mediu rural doar puţin peste 22.400 de angajaţi, cei mai mulţi în localităţile din Zona 

Metropolitană Cluj: Floreşti (2.894 – 12,9% din total rural), Săvădisla (2.310 – 10,3%), Jucu 

(2.059 – 9,2%), Apahida (1.475 – 6,6%) şi Baciu (1.175 – 5,2%). Pe de altă parte, există 

multe comune în care găsim mai puţin de 100 de salariaţi: Aiton, Aluniş, Aşchileu, Bobâlna, 

Căianu, Călăraşi, Cătina, Ciurila, Corneşti, Cuzdrioara, Dăbâca, Fizeşu Gherlii, Geaca, 

Jichişu de Jos, Mintiu Gherlii, Pălatca, Panticeu, Petreştii de Jos, Ploşcoş, Recea-Cristur, 

Rîşca, Săcuieu, Sâncraiu, Sănduleşti, Sânmartin, Tureni, Vad, Valea Ierii, Vultureni.  

Comparând evoluţia în timp a numărului populaţiei ocupate şi a celei salariate, observăm că 

ponderea persoanelor ocupate cu statut de salariat a crescut uşor de la 56,4% în 2005, la 

57,7% în 2009. Cel mai probabil aceasta s-a produs prin angajarea în mai mare proporţie a 

celor care erau ocupaţi anterior în gospodăria proprie (mai ales în mediul rural).  

Numărul accidentelor de muncă din Judeţul Cluj au scăzut continuu după anul 2006, ajungând 

la 0 în 2008 şi 2009.  

 

Figura 2.5.12. Numărul accidentelor colective de muncă din judeţul Cluj şi regiunea Nord-Vest, 

2005-2009 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

Între anii 2005 şi 2009, în judeţul Cluj au fost implicaţi în accidente de muncă un număr de 

892 de angajaţi, dintre care majoritatea (796) s-au soldat cu incapacitatea temporară de muncă 

a celor implicaţi, iar în 96 de cazuri, s-au înregistrat şi pierderi de vieţi omeneşti.  

 

Figura 2.5.13. Numărul accidentaţilor în muncă din judeţul Cluj şi regiunea Nord-Vest, 2005-

2009 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

În ultimii ani, rata accidentelor de muncă din Judeţul Cluj s-a aflat sub media naţională, spre 

deosebire de jumătatea anilor 2000 când o depăşea. Prin urmare, putem concluziona că s-a 

produs o îmbunătăţire a condiţiilor de muncă din judeţ.  

 

Figura 2.5.14. Rata accidentelor de muncă în judeţul Cluj şi România, 2005-2009 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

În ceea ce priveşte numărul conflictelor de interese, acesta a rămas constant în ultimii ani, în 

jurul a 5/an.  

 

Figura 2.5.15. Numărul de conflicte de interese din judeţul Cluj şi regiunea Nord-Vest, 2005-2009 
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2.5.2. Nivelul salariilor 

 

Nivelul de salarizare din Judeţul Cluj se află peste media naţională şi judeţeană, situaţie care a 

persistat în ultimele două decenii. În luna Aprilie 2011, salariul mediu net lunar a fost, în 

judeţul Cluj, de 1.550 de lei, cu 6,8% mai mult faţă de luna corespunzătoare din 2010. 

Această creştere s-a aflat la un nivel inferior celui al inflaţiei anuale (8,3%), prin urmare 

salariul real a scăzut cu 1,7%.  

Cel mai ridicat nivel de salarizare s-a înregistrat în domeniul serviciilor (1.563 lei), urmat de 

industrie şi construcţii (1.529 lei) şi cel primar (1.237 lei). Faţă de aprilie 2011, singura 

creştere reală a salariului net s-a înregistrat în domeniul industriei (+3,4%), în timp ce în 

domeniul agricol şi al serviciilor s-a înregistrat o scădere de 3,6%, respectiv 3,8%. Această 

evoluţie are la bază performanţele bune ale întreprinderilor industriale din judeţ, pe fondul 

creşterii volumului de activitate şi exporturi, care au condus la mărirea salariilor, respectiv 

măsurilor guvernamentale de reducere a salariilor din sectorul public.  
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Figura 2.5.16. Salariul mediu net lunar pe principalele sectoare de activitate, judeţul Cluj 
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Sursa: DRS Cluj, Buletin Statistic Lunar nr. 4/2011 

Comparativ cu media naţională, în aprilie 2011, salariul mediu net din Judeţul Cluj era mai 

mare cu 3,5%, iar în comparaţie cu media regională era mai mare cu 33%. Din perspectiva 

salarizării, Judeţul Cluj se află pe locul IV la nivel naţional, după Municipiul Bucureşti şi 

Judeţele Ilfov şi Sibiu.  

 

Figura 2.5.17. Salariul mediu net pe principalele sectoare ale economiei naţionale, în luna aprilie 2011 
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După cum se poate observa, salariile nete din Judeţul Cluj se află peste media naţională şi 

regională pentru toate cele 3 sectoare mari de activitate. Totuşi, în comparaţie cu Municipiul 

Bucureşti, salariul mediu net din Cluj era 28,6% mai mic, diferenţă resimţită mai ales în cazul 

sectorului serviciilor (-29,6%), dar şi al industriei (-24,1%), în timp ce în sectorul primar 

salariile erau mai mari ca în capitală.  

 

Figura 2.5.18. Salariul mediu net, pe principalele activităţi ale economiei naţionale, judeţul Cluj, 

2008-2009 
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În ceea ce priveşte nivelul de salarizare pe principalele activităţi ale economiei naţionale, 

ultimele date statistice disponibile, cele din 2009, indică faptul că cele mai mari salarii nete 

din Judeţul Cluj le aveau salariaţii din: intermedieri financiare şi asigurări (2.542 de lei), 

informaţii şi comunicaţii (2.288 de lei) şi administraţie publică (2.168 de lei). La polul opus, 

cele mai mici salarii le avea personalul din domeniul serviciilor administrative şi suport (788 

de lei), hoteluri şi restaurante (884 de lei) şi agricultură (1.054 de lei).  

Faţă de anul 2008, salariile nete au crescut cel mai mult în domeniul hoteluri şi restaurante 

(+30,6%), informaţii şi comunicaţii (+23,1%), agricultură (+12,2%), spectacole, cultură şi 
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activităţi recreative (+12,2%), domenii în care criza şi-a făcut mai puţin resimţite efectele 

negative. În schimb, cele mai mari scăderi de salarii s-au produs în domeniile cele mai 

vulnerabile la contextul economic defavorabil: tranzacţii imobiliare (-28,8%), administraţie 

publică (-14,6%, prin prisma unor măsuri de limitare a deficitului bugetar), comerţ, 

transporturi.  

În ceea ce priveşte nivelul de salarizare din judeţul Cluj, pe fiecare activitate analizată, în 

2009 acesta este mai mare decât media naţională, cu câteva excepţii: industrie extractivă, 

transporturi, informaţii şi comunicaţii, intermedieri financiare şi asigurări, activităţi ştiinţifice 

şi profesionale, servicii administrative şi suport. În schimb, în domeniul construcţiilor şi 

învăţământului, salariile din Cluj erau cu 15-20% mai mari decât media naţională. Comparativ 

cu media regională, salariile din Judeţul Cluj erau mai mari în toate domeniile de activitate, 

excepţie făcând industria extractivă. Cele mai mari diferenţe între nivelul de salarizare şi cel 

din judeţ se înregistra în: construcţii (+25,1%), industria prelucrătoare (+24,9%), hoteluri şi 

restaurante (+18,5%), învăţământ (+17,9%), informaţii şi comunicaţii (+17,9%), tranzacţii 

imobiliare (+17,7%), comerţ (+17,5%), sănătate (+15,7%) şi transporturi (+14,5%).  

Prin urmare, putem spune că din perspectiva salarizării, Judeţul are o poziţie competitivă bună 

în comparaţie cu Municipiul Bucureşti, dar deficitară în comparaţie cu salariile mult mai mici 

din judeţele învecinate.  

 

2.5.3. Şomajul 

 

Numărul de şomeri înregistraţi la 30.04.2011 în judeţul Cluj era de 12894, nivelul minim 

înregistrat din februarie 2009 şi până în prezent. Faţă de luna aprilie 2010, numărul de şomeri 

a scăzut cu 42,5%, respectiv cu 9.522 de persoane, aceasta fiind perioada în care s-a 

înregistrat numărul maxim de şomeri din ultimii 3 ani (22-23.000 de persoane fără loc de 

muncă). În judeţul Cluj îşi au domiciliul 2,6% din şomerii din România, respectiv 23,5% din 

cei de la nivelul regiunii Nord-Vest. 

 

Figura 2.5.19. Evoluţia numărului de şomeri înregistraţi în judeţul Cluj, 2008-2011 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

Din cei 12.894 de şomeri înregistraţi în aprilie 2011, 56,7% erau bărbaţi, iar 44,3% erau 

femei, peste media naţională (42%) şi cea regională (43%). Ponderea şomerilor de sex 

feminin este în uşoară creştere faţă de luna aprilie 2010, când era de 43,3%, dar sub nivelul de 

48,7% din aprilie 2009. 

Numărul şomerilor indemnizaţi din judeţ era, în aprilie 2011, de doar 5.880 de persoane, 

reprezentând 45,6% din numărul total al şomerilor înregistraţi, sub media naţională (59,3%) şi 

regională (52,9%), ceea ce indică existenţa unui număr ridicat de şomeri pe termen lung, care 

sunt înregistraţi în evidenţele AJOFM Cluj, dar au ieşit din perioada în care le este acordat 

sprijin financiar. Cu toate acestea, ponderea şomerilor indemnizaţi a crescut faţă de aprilie 

2009, când era de doar 33,9%.  

 

Figura 2.5.20. Ponderea şomerilor indemnizaţi în total şomeri, 2008-2011 
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La nivelul anului 2010, 65% din şomeri înregistraţi avea studii primare, gimnaziale sau 

profesionale, 24,3% studii liceale şi postliceale şi doar 10,6% aveau studii superioare. Faţă de 

anul 2005, numărul şomerilor cu studii primare, gimnaziale şi profesionale a scăzut cu 4,1%, 

cel al şomerilor cu studii liceale a crescut cu 85,5%, iar al şomerilor cu studii superioare a 

crescut de 2,5 ori. Mai mult, creşterea numărului de şomeri cu studii medii şi superioare a 

început să crească chiar din anii 2007-2008, înainte de începerea crizei. Această evoluţie este 

rezultatul creşterii gradului de instrucţie al populaţiei, dar şi al neadaptării ofertei de studii 

universitare la nevoile forţei de muncă, astfel încât mulţi absolvenţi nu îşi găsesc un loc de 

muncă. 

 

Figura 2.5.21. Structura şomerilor înregistraţi, după nivelul de studii, judeţul Cluj, 2005-2010 
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Sursa: INS, TEMPO Online, 2011 

 

Ponderea şomerilor cu studii superioare este mai ridicată în Judeţul Cluj, în comparaţie cu 

media naţională (7,9% din total), respectiv regională (9%). De asemenea, ponderea şomerilor 

cu studii superioare este mai mare în rândul femeilor (14%) decât al bărbaţilor, acestea fiind 

cuprinse în procent mai mare în programele de studii universitare.  

De remarcat este şi faptul că 82,4% dintre şomeri neindemnizaţi au studii primare, ei fiind cei 

mai afectaţi de şomajul de lungă durată.  

Rata şomajului raportată la populaţia activă de la nivelul Judeţului Cluj a fost, în aprilie 2011, 

de 3,7%, aceeaşi pentru ambele sexe. În comparaţie cu media naţională, rata şomajului din 

judeţ a fost mai mică cu 1,7 puncte procentuale, mai ales în cazul bărbaţilor (-2,2 puncte 

procentuale), în timp ce faţă de media Regiunii Nord-Vest a fost mai mică cu 0,7 puncte 

procentuale (-1,1 puncte în cazul bărbaţilor şi -0,3 în cazul femeilor). Această rata a şomajului 

plasează Judeţul Cluj pe locul IV în rândul judeţelor cu cel mai mic şomaj din ţară, după 

Bucureşti (2%), Timiş (2,1%) şi Ilfov (2,2%).  
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Faţă de luna aprilie 2010, rata şomajului a scăzut cu 2,8 puncte procentuale, mai mult în 

rândul bărbaţilor (-2,9 puncte), decât al femeilor (-2,6). 

 

Figura 2.5.22. Rata lunară a şomajului în perioada 2008-2011, la nivelul judeţului Cluj, regiunii 

Nord-Vest şi României 
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După cum se poate observa din figura de mai sus, în perioada 2008-2011, rata şomajului din 

Judeţul Cluj s-a menţionat constant sub valoarea medie de la nivel naţional şi regional cu 1-2 

puncte procentuale.  

Cu toate acestea, putem observa o corelare a evoluţiei ratei şomajului de la cele 3 niveluri 

teritoriale. Astfel, rata şomajului din judeţ a crescut de la un minim absolut de 2,6% în 

septembrie 2008, la un maxim al intervalului de 6,8% în martie 2010, după care a scăzut la 

3,7% în aprilie 2011, nivel similar cu cel de la începutul anului 2009, când s-a instalat în 

România perioada de recesiune. Aceleaşi puncte de minim şi maxim se regăsesc şi la nivel 

naţional şi regional.  

 

Figura 2.5.23. Rata şomajului, total şi pe sexe, în judeţul Cluj, 2005-2010 
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În ceea ce priveşte repartiţia numărului de şomeri pe localităţi, se remarcă ponderea ridicată a 

celor cu domiciliul în mediul rural (48,6%), în condiţiile în care la sate trăiesc doar 33,7% din 

locuitorii stabili ai Judeţului Cluj.  

În aprilie 2010, cea mai mare rată a şomajului raportată la populaţia în vârstă de muncă se 

înregistra în comunele: Ciurila (19,5%), Buza (15,5%), Unguraş (13,7%), Vad (12,5%), 

Petreştii de Jos (12,4%), Recea-Cristur (12,3%), Sânmartin (11,5%), Valea Ierii (10,7%), Sic 

(10,5%) şi Sânpaul (10,2%), localităţi rurale cu un potenţial economic redus. La polul opus, 

se află localităţile cu o rată a şomajului de maxim 2%: Jucu (1,2%), Cluj-Napoca (1,5%), 

Feleacu (1,5%), Panticeu (1,6%), Chinteni (1,7%), Baciu (1,9%), Floreşti (1,9%), Borşa 

(0,9%). În mediul urban, cea mai ridicată rata a şomajului se înregistrează în Huedin şi Turda 

(4,1%). 
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Concluzii 

 

Judeţul Cluj are o economie foarte bine dezvoltată, în context naţional, susţinută de sectorul 

serviciilor şi o industrie modernă, dominată de companii multinaţionale. Cu toate acestea, 

principalii indicatori macro-economici (PIB, productivitatea muncii, nivelul de salarizare, 

etc.) sunt la jumătatea mediei U.E. 27.  

Din punct de vedere agricol judeţul Cluj are un potenţial mediu de cultivare a cerealelor şi un 

potenţial bun privind cultivarea legumelor şi creşterea animalelor. 

Chiar dacă ponderea agriculturii este mai scăzută în judeţul Cluj, decât în celelalte judeţe ale 

regiunii, are o importanţă mult peste medie în producerea VAB-ului regional în sectorul 

Agricultură şi piscicultură, în anumite perioade (2000, 2003, 2005 şi 2006) fiind pe primul loc 

în regiunea Nord-Vest. 

Valoarea producţiei ramurii agricole a fluctuat în perioada 2005-2009, cele mai mari valori 

fiind atinse în 2006 pentru ramura vegetală şi animală şi în anul 2008 pentru servicii agricole. 

Suprafaţa agricolă a rămas aproape neschimbată în ultimii 20 ani, iar suprafaţa arabilă a 

scăzut cu 9,88%. În perioada 1990-2010 scăderi însemnate apar la vii şi pepiniere viticole 

(78,61%) şi la livezi şi pepiniere pomicole (46,96%). Observăm totodată creşterea suprafeţei 

fâneţelor cu 29,53% şi a păşunilor cu 4,93%. 

În perioada 2005-2010 a crescut suprafaţa terenului arabil în repaus cu 409% (valoare este 

îngrijorătoare chiar dacă evoluţia de la an la an nu este lineară), ceea ce indică renunţarea la 

cultivarea terenurilor. Cea mai mare pondere a suprafeţelor agricole neutilizate aparţine 

exploataţiilor agricole individuale. 

Suprafaţa păşunilor a scăzut cu 5% în perioada 2005-2010, ceea ce se explică prin schimbarea 

dinspre creşterea animalelor cu metode extensive (păşunat) spre metode intensive (în grajd), 

dar şi reducerea dimensiunii şeptelului de bovine. 

Ponderea teren arabil/păşune şi fâneţe în judeţul Cluj este inversă faţă de media naţională, în 

timp ce în media pe ţară 62,46% a suprafeţei agricole utilizate este teren arabil, în judeţul Cluj 

ponderea terenului arabil este doar de 35,50%. 

Conform Recensământului General Agricol 2010, o pondere mai mică a terenului arabil este 

cultivat cu grâu în judeţul Cluj (10,17%), decât pe plan naţional (26,83%), iar cultivarea 

porumbului este mai răspândită în judeţul Cluj (28,49%) decât la nivel naţional (24,11%), dar 

rămâne sub media regiunii de 31,95%. 
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Cea mai mare parte a terenului arabil este deţinută de exploataţii individuale, dar judeţul Cluj 

se remarcă cu valori mult peste media naţională şi regională, ceea ce subliniază importanţa 

exploataţiilor individuale pentru agricultura judeţului Cluj. 

În judeţul Cluj se cultivă cu preponderenţă cerealele pentru boabe (65% din suprafaţa 

cultivată totală în anul 2010). La majoritatea culturilor (grâu, orz, porumb, mazăre boabe, 

fasole boabe, floarea soarelui, rapiţă, soia boabe, sfecla de zahăr, tutun, cartofi, tomate, ceapă, 

usturoi, varză albă) producţia medie pe hectar din judeţul Cluj se situează peste media 

naţională, şi – cu excepţia porumbului, soii şi sfeclei de zahăr – chiar şi peste media Regiunii 

Nord-Vest, ceea ce înseamnă, că tehnologiile de producţie sunt mai avansate în judeţul Cluj şi 

că soiurile sunt potrivit alese pentru terenurile cultivate. 

Judeţul Cluj în anul 2010, a avut producţii semnificative la fasole boabe, rădăcinoase, ceapă 

uscată, tomate, varză albă, secară, cartofi şi sfeclă de zahăr, evidenţiindu-se potenţialul 

judeţului în producţia de legume. 

Chiar dacă condiţiile pedoclimaterice ar fi favorabile producţiei de fructe, judeţul Cluj nu are 

o contribuţie majoră la producţia regională sau naţională la nici una dintre fructele cultivate. 

Producţia totală de fructe din judeţul Cluj a reprezentat doar 6,8% din producţia regională şi 

1,0% din cea naţională. Cele mai semnificative sunt culturile de meri şi pruni, dar evoluţia în 

ultimii ani este puternic descrescătoare. 

Judeţul Cluj are un potenţial scăzut de cultivare a strugurilor şi producţia de struguri de masă 

din judeţ este nesemnificativă la nivel naţional. 

Creşterea animalelor a avut o evoluţie diferenţiată pe categorii pe animale în perioada 2005-

2010, efectivele de animale au scăzut la bovine, porcine, cabaline şi păsări, dar s-a înregistrat 

creştere la ovine, caprine şi familii de albine.  

În 2010 judeţul Cluj deţinea o pondere importantă din şeptelul de ovine (26% la nivel regional 

şi 4,2% la nivel naţional), cabaline (19% la nivel regional şi 2,1% la nivel naţional) şi caprine 

(19% la nivel regional şi 1,4% la nivel naţional), dar la celelalte specii de animale nu atinge 

ponderea medie la nivel naţional (2,4%) sau regional (17%). 

Scăderea efectivelor de bovine a cauzat reducerea producţiei de lapte de vacă şi bivoliţă cu 

21% în perioada 2005-2010; menţinerea acestei tendinţe de scădere poate duce la pierderea 

treptată a unei mari cantităţi din cota de lapte alocată şi privarea de o sursă de subzistenţă 

tradiţională cu specific în economia rurală a judeţului. 
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O problemă majoră pentru crescătorii de animale reprezintă greutăţile de desfacere, cauzate şi 

de numărul redus al abatoarelor autorizate. Târguri de animale se organizează în 13 localităţi 

din judeţul Cluj, din care în prezent 3 sunt închise. 

În ultimii ani se observă lansarea agriculturii ecologice, în anul 2010 au fost înregistraţi în 

sistemul de agricultură ecologică un număr de 54 operatori. 

Numărul produselor tradiţionale atestate este foarte mic (20), în comparaţie cu celelalte judeţe 

din regiunea Nord-Vest (348 în judeţul Satu Mare şi 250 în judeţul Sălaj). 

Dotarea cu tractoare şi maşini agricole este deficitară, în ultimii cinci ani au scăzut efectivele 

la cele mai multe tipuri de echipamente. 

Structura de producţie fragmentată duce la dificultăţi în procesul de vânzare a produselor 

agricole, deoarece centrele comerciale mari şi unităţile de prelucrare a produselor 

agroalimentare ezită să cumpere de la un număr mare de producători mici din cel puţin două 

motive: din cauza creşterii costurilor de tranzacţie şi a lipsei de omogenitate a calităţii 

materiei prime achiziţionate. Aceste exploataţii nu reprezintă o structura agrară viabila, 

aducătoare de profit, având drept efect generarea unei disfuncţionalităţi tehnico-

organizatorice, neputându-se asigura o dotare tehnică modernă, nici organizarea şi 

managementul corespunzător unei agriculturi performante. În cazul fermelor de 

semisubzistenţă, o mare parte din producţia agricolă se consumă în familie; aceste ferme nu 

au capacitatea de a comercializa în mod eficient producţia, astfel obţin venituri scăzute în 

urma vânzării a produselor agricole. Totuşi, plăţile directe din fonduri europene contribuie la 

stabilitatea veniturilor producătorilor agricoli pe termen scurt. 

Valoarea produselor agricole exportate în anul 2010 a reprezentat 1,02% din totalul 

exporturilor din judeţul Cluj. Se exportă mai ales produse alimentare cu valoarea adăugată 

scăzută şi se importă, pe lângă produse nespecifice zonei (cafea, ceai, fructe exotice etc.), 

produse cu valoare adăugată înaltă, ceea ce are un efect negativ asupra balanţei comerciale ale 

judeţului. 

Conform rezultatelor provizorii ale Recensământului General Agricol 2010 o persoană 

implicată în agricultură lucrează mai puţine zile în judeţul Cluj, decât la nivel naţional, ceea 

ce poate avea două cauze: resursa umană este mai puţin eficient utilizată şi nivelul 

subocupării este mai pregnant pe exploataţiile în judeţul Cluj, sau o pondere mai însemnată 

din persoanele implicate în agricultură desfăşoară şi alte activităţi economice, timpul lucrat pe 

exploataţie fiind doar o parte din timpul total de muncă. 

Agricultura şi sectoarele conexe (procesarea produselor agricole şi serviciile agricole) vor 

rămâne sursa principală de ocupare rurală pe termen scurt şi mediu atât în România, cât şi în 
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judeţul Cluj. Activităţile prin care agricultura şi serviciile conexe ar putea crea noi locuri de 

muncă în mediul rural din judeţul Cluj sunt: 

- înfiinţarea de grupuri de producători pentru cultivarea plantelor şi creşterea animalelor; 

- procesarea produselor agricole; 

- cultivarea plantelor medicinale; 

- colectarea şi procesarea fructelor de pădure (mai ales în zonele de munte); 

- agricultura ecologică;  

- serviciile agricole (consultanţă, asigurarea de inputuri, marketingul şi comercializarea 

produselor). 

Pădurile şi alte vegetaţii forestiere acoperă 23,6% din suprafaţa judeţului Cluj. Totalul 

suprafeţei fondului forestier a crescut cu 1,35%, suprafaţa răşinoaselor a crescut cu  15,07%, 

iar cea a foioaselor a scăzut cu 7,83 ha. 

 Efectivele de animale sălbatice au avut o evoluţie crescătoare în perioada 2006-2008 la 

majoritatea speciilor. 

Cifra de afaceri a unităţii silvice la nivelul judeţului Cluj (recalculate cu rata inflaţiei) a urmat 

un trend general crescător în perioada 2005-2009, cu excepţia anului 2008, când a scăzut la 

valori apropiate anului 2006. 

Industria judeţului este dominată de sectoare cu valoare adăugată ridicată (IT&C) şi a 

înregistrat o dinamică remarcabilă în ultimii 3 ani, însă este dependentă de un număr foarte 

redus de firme mari, preponderent cu capital majoritar de stat (Nokia, Emerson, etc.).  

Pe fondul creşterii salariilor şi a concurenţei externe, multe dintre ramurile industriale 

tradiţionale ale judeţului (industrie uşoară – confecţii, încălţăminte; materiale de construcţie, 

etc.), mai ales cele bazate pe lohn, şi-au restrâns activitatea semnificativ în ultimii 5 ani.  

Judeţul Cluj înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale antreprenoriatului din ţară, 

economia judeţului fiind susţinută, în mare parte, de companiile cu capital local. Unele 

produse cu o largă notorietate pe piaţa locală şi externă sunt produse în judeţ (GEROVITAL, 

URSUS, JOLIDON, etc.). La acestea, se adaugă cea mai importantă bancă privată cu capital 

majoritar din România care este deţinută de oamenii de afaceri din judeţ.  
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Sectorul serviciilor este bine-dezvoltat şi susţinut de piaţa mare de desfacere a judeţului 

(700.000 de consumatori), dar şi de rolul de centru logistic al Transilvaniei de Nord, aflat la 

intersecţia unor importante trasee comerciale. Acest statut a condus la dezvoltarea unei 

importante pieţe de spaţii comerciale, cu reţele moderne mall-uri, hypermarket-uri şi 

supermarket-uri.  

Piaţa imobiliară din judeţ este una foarte dinamică, cu un număr de peste 20.000 de noi 

locuinţe în ultimii 5 ani, la care se adaugă parcuri industriale, comerciale şi logistice. 

Productivitatea muncii din construcţii de la nivelul judeţului este una dintre cele mai ridicate 

din ţară.  

Clujul este un pol de atracţie al investiţiilor străine directe, mai ales în sectoarele cu valoare 

adăugată ridicată, care necesită forţă de muncă înalt calificată (IT&C, servicii financiare, 

outsourcing, etc.). Cluj-Napoca este una dintre destinaţiile europene cele mai atractive pentru 

relocarea firmelor din domeniul serviciilor IT, fiind un important centru universitar, cu forţă 

de muncă calificată în domeniu, la salarii competitive. Printre marii investitori străini din 

judeţ se numără companii multinaţionale precum Nokia, Emerson, Friesland, Genpact, Office 

Depot, etc.  

Industriile IT, creative şi culturale sunt sectoare care au contribuţie tot mai importantă în 

economia judeţului (peste 70% din PIB) şi au fost mai puţin vulnerabile la criza economică, 

ceea ce explică dinamica pozitivă a economiei judeţului din ultimii 3 ani.  

Cea mai mare parte a producţiei industriale a judeţului este destinată exporturilor, care s-au 

triplat în ultimii 5 ani, însă balanţa comercială a judeţului rămâne negativă, Clujul fiind o 

poartă importantă de intrare a mărfurilor din import, prin proximitatea faţă de Europa 

Centrală.  

Forţa de muncă din judeţ este una calificată, cu o pondere ridicată a persoanelor cu studii 

medii şi superioare, în comparaţie cu media naţională, ceea ce reprezintă un important avantaj 

competitiv. Rata de activitate şi ocupare a forţei de muncă este una ridicată, pe fondul unui 

şomaj foarte scăzut (cca 4%) şi a ofertei bogate de locuri de muncă, mai ales în sectorul 

serviciilor, unde lucrează jumătate din forţa de muncă a judeţului.  

Ocuparea în agricultură de la nivelul judeţului este de circa 20%, una dintre cele mai scăzute 

din ţară, datorită profilului economiei judeţului şi a ponderii scăzute a populaţiei rurale.  

Judeţul are un număr ridicat de parcuri industriale şi logistice, publice şi private, cu un grad 

de ocupare relativ ridicat, companiile cu capital străin fiind principalii clienţi. Cu toate acestea 

însă, lipsesc structurile de sprijinire a afacerilor de genul parcurilor ştiinţifice şi tehnologice.  
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Sectorul public de cercetare-dezvoltare este unul foarte bine dezvoltat, în jurul celor 5 

universităţi de stat din judeţ, unele dintre cele mai prestigioase din ţară. Cu toate acestea, 

activităţile private de cercetare-dezvoltare, structurile de interfaţă dintre mediul de afaceri şi 

cel academic, activităţile de transfer tehnologic şi protecţia drepturilor de proprietate 

industrială sunt insuficiente pentru a creşte competitivitatea economiei locale.  

IMM din judeţ, deşi reprezintă peste 99% din companii, înregistrează o productivitate scăzută 

a muncii şi nu dispun de resurse financiare pentru realizarea de investiţii.  

Activitatea economică este concentrată excesiv în jurul Municipiului Cluj-Napoca, în timp ce 

celelalte localităţi din judeţ tind să devină dependente economic de reşedinţa de judeţ.  

Există diferenţe majore între numărul de locuri de muncă din mediul urban şi rural, respectiv 

dintre rata de ocupare a femeilor şi cea a bărbaţilor, care se reflectă şi în nivelul de salarizare.  

 

 

2.6. Analiza SWOT - Economie 

 

PUNCTE TARI JUSTIFICARE 

Nivel ridicat de dezvoltare 

economică, în context regional şi 

naţional 

La nivelul anului 2008, PIB/locuitor la paritatea puterii de 

cumpărare standard (PPS) la nivelul Judeţului Cluj era de 

14.100 Euro, cu 20,5% peste media naţională şi cu 35,6% 

mai mult decât media Regiunii Nord-Vest. 

Piaţă mare de desfacere Judeţul Cluj are o populaţie stabilă de circa 700.000 de 

locuitori.  

Structură economică favorabilă Serviciile şi industria contribuiau cu 58,3%, respectiv 23,7% 

la valoarea adăugată brută (VAB) judeţeană în 2008.  

Raportat la structura economiei regionale, Judeţul Cluj are 

cea mai ridicată pondere a sectorului terţiar şi de construcţii, 

respectiv cea mai scăzută pondere a industriei şi agriculturii. 

Sunt create condiţiile dezvoltării 

unei agriculturi complexe: 

exploataţii agricole cu caracter 

mixt, adaptate la posibilităţile 

economice ale agricultorilor, care 

Condiţiile naturale variate ale judeţului: terenul agricol 

acoperă 64,02% din suprafaţa totală a judeţului, 667.440 ha. 

În anul 2010, ponderea terenului arabil din suprafaţa 

agricolă era de 42,74%, a păşunilor de 36,05%, a fâneţelor 

de 20,09%, a viilor de 0,06% şi a livezilor şi pepinierelor 
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dau posibilitatea valorificării 

superioare a producţiei vegetale. 

pomicole de 1,06%) (INS Tempo)  

Diversitatea mare a condiţiilor agropedologice din judeţ şi 

varietatea culturilor. (DADR Cluj) 

Tradiţia agricultorilor din judeţul Cluj în creşterea 

animalelor asigură o corelare echilibrată cu sectorul vegetal. 

(DADR Cluj) 

VAB însemnat în sectorul 

Agricultură şi piscicultură, 

comparativ cu celelalte judeţe din 

Regiunea Nord-Vest. 

Judeţul Cluj are o importanţă mult peste medie în 

producerea VAB-ului regional în sectorul Agricultură şi 

piscicultură, în anumite perioade (2000, 2003, 2005 şi 2006) 

fiind pe primul loc în Regiunea Nord-Vest 

Fond forestier important. 

Pădurile şi alte vegetaţii forestiere acoperă 23,6% din 

suprafaţa judeţului Cluj. Suprafaţa fondului forestier total în 

anul 2010 a fost de 157.622 hectare, din care: răşinoase 

71.018  ha, foioase 84.663 ha şi 1.981 ha alte terenuri 

Totalul suprafeţei fondului forestier a crescut cu 1,35%, 

suprafaţa răşinoaselor a crescut cu  15,07%, iar cea a 

foioaselor a scăzut cu 7,83 ha. 

Modul de folosinţă a terenurilor 

agricole a rămas aproape 

neschimbat în ultimii 5 de ani. 

Suprafaţa agricolă nu s-a schimbat între 2005-2009. 

Ponderea terenului arabil în 2005 a fost 41,9%, în 2009 

42,8%. În anul 2005 ponderea păşunilor era 38,3%, în 2009 

36,1%. Ponderea fâneţelor în 2005 era 18,8%, în 2009 

20,1%, a viilor şi pepinierelor viticole în 2005 era 0,08%, în 

2009 20,1%, a livezilor şi pepinierelor pomicole în 2005 era 

0,98%, iar în 2009 1,07%. (INS Tempo) 

Producţie importantă de cereale. 

65% din suprafaţa cultivată totală în anul 2010 a fost 

utilizată pentru cultivarea de cereale pentru boabe. (INS 

Tempo) 

Producţia de secară din judeţul Cluj, în anul 2010, a 

reprezentat 19% din producţia regională şi 2,7% din 

producţia naţională (INS Tempo) 

Producţia medie la hectar la cereale boabe din judeţul Cluj 

se situează peste media naţională (INS Tempo) 

Producţie importantă de cereale. 65% din suprafaţa cultivată totală în anul 2010 a fost 
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utilizată pentru cultivarea de cereale pentru boabe. (INS 

Tempo) 

Producţia de secară din judeţul Cluj în anul 2010 a 

reprezentat 19% din producţia regională şi 2,7% din cea 

naţională. (INS Tempo) 

Producţia medie la hectar la cereale boabe din judeţul Cluj 

se situează peste media naţională.(INS Tempo) 

Producţie importantă de legume. 

Judeţul Cluj, în anul 2010, a avut producţii semnificative la 

fasole boabe (69% din producţia regională şi 7,2% din cea 

naţională), rădăcinoase comestibile (43%, respectiv 6,2%), 

ceapă uscată (35%, respectiv 3,5%), tomate (30%, respectiv 

2,5%), varză albă (26%, respectiv 2,8%), cartofi (16%, 

respectiv 2,7%). (INS Tempo) 

Efectivele de animale la speciile 

de ovine, caprine şi familii de 

albine au crescut.  

În perioada 2005-2010 efectivul de ovine a crescut cu 8%, 

de caprine cu 64% şi numărul familii de albine cu 142%. 

(INS Tempo) 

Îndeplinirea standardelor UE la aceste specii este mai 

uşoară. 

Judeţul Cluj deţine o pondere importantă din şeptelul de 

ovine (26% la nivel regional şi 4,2% la nivel naţional), 

cabaline (19% la nivel regional şi 2,1% la nivel naţional) şi 

caprine (19% la nivel regional şi 1,4% la nivel naţional). 

(Recensământul General Agricol 2010) 

Existenţa unor structuri de sprijin 

pentru fermieri, care intervin pe 

relaţia producător-procesator. 

Funcţionarea în judeţ a unor asociaţii şi federaţii în domeniul 

vegetal şi animal, care sprijină şi apără drepturile fermierilor 

şi intervin pe relaţia producător-procesator pe filiera 

producţiei agricole. (DADR Cluj) 

Lansarea agriculturii ecologice. 

Asociaţia Bioagricultorilor din România BIOTERRA 

promovează, consiliază şi sprijină dezvoltarea agriculturii 

organice în judeţ. 

În judeţul Cluj funcţionează prima instituţie de certificare 

ecologică 100% românească ECOINSPECT 

DADR Cluj promovează, consiliază şi sprijină dezvoltarea 

agriculturii organice în judeţul Cluj. 

Staţiunile de cercetare agricolă SCDA Turda, SDE Cluj şi 
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SCPP Cluj participă la elaborarea unui sistem de agricultură 

ecologică 

În 2010 au fost înregistraţi în sistemul de agricultură 

ecologică un număr de 54 operatori: 44 producători agricoli, 

4 procesatori, 1 importator, 1 exportator, 4 comercianţi. 

(DADR Cluj) 

Existenţa serviciilor de instruire 

profesională şi consultanţă 

agricolă de înaltă calitate pe plan 

judeţean. 

USAMV Cluj participă activ la acţiunile de instruire 

profesională a cadrelor din agricultură. (DADR Cluj) 

DADR Cluj sprijină producătorii agricoli în întocmirea 

tuturor documentaţiilor prin care se acordă facilităţi în 

sectorul agricol. 

Staţiunile de cercetare agricolă SCDA Turda, SDE Cluj şi 

SCPP Cluj participă la perfecţionarea metodelor 

manageriale pentru exploataţiile agricole. (DADR Cluj) 

Sunt asigurate seminţe şi material 

săditor şi tehnologii adaptate la 

condiţiile judeţului. 

Staţiunile de cercetare agricolă SCDA Turda, SDE Cluj şi 

SCPP Cluj asigură seminţe şi material săditor cu calitate 

superioară, elaborează tehnologii de cultură care să asigure 

producţii ridicate, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea potenţialului de fertilitate a solului, 

perfecţionarea metodelor manageriale pentru exploataţiile 

agricole. 

Existenţa pe plan local a 

serviciilor de consultanţă 

financiare, de management şi de 

accesare a fondurilor europene. 

Camera Agricolă Judeţeană Cluj, APIA Cluj şi multe firme 

de consultanţă. 

Iniţiative pentru promovarea 

agriculturii şi a produselor 

agricole locale. 

Existenţa de 15 ani a târgului pentru agricultură AGRARIA. 

Asociaţia Produs de Cluj, http://produsdecluj.ro/, având între 

membrii fondatori Judeţul Cluj. 

Creşterea cifrei de afaceri a 

unităţilor silvice.  

Cifra de afaceri a unităţii silvice la nivelul judeţului Cluj 

(recalculate cu rata inflaţiei) a urmat un trend general 

crescător în perioada 2005-2009. (INS Tempo) 

Producţie industrială în creştere şi 

îmbunătăţirea structurii acesteia  

În intervalul 2007-2009, cifra de afaceri din domeniul 

industriei, la nivelul judeţului Cluj, a crescut de 2,4 ori în 

termeni nominali, cea mai rapidă creştere de la nivel 

naţional.  

http://produsdecluj.ro/
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Structura producţiei industriale s-a modificat semnificativ, 

prin înlocuirea ramurilor cu o competitivitate redusă, bazate 

pe forţă de muncă ieftină şi pe exporturi de tip lohn 

(confecţii, textile, pielărie, încălţăminte, mobilă, etc.), cu 

cele avansate, de genul IT&C. 

Productivitate ridicată a muncii Productivitatea muncii, calculată ca VAB/persoană ocupată, 

înregistrată la nivel judeţean are o valoare cu circa 16% mai 

mare decât media regională şi cu 8,5% peste cea naţională 

Existenţa unor branduri ale 

companiilor clujene recunoscute la 

nivel naţional şi european 

În judeţ îşi au sediul companii care produc produse bine-

cunoscute pe piaţa autohtonă şi europeană (NOKIA, 

EMERSON, URSUS, NAPOLACT, FARMEC, TERAPIA, 

JOLIDON, etc.) 

Rolul de centru logistic al 

Transilvaniei de Nord 

Sub-sectorul comerţului cu ridicata este foarte bine 

reprezentat, în Cluj-Napoca avându-şi sediul importante 

companii de distribuţie a materialelor de construcţie, 

bunurilor de larg consum, produselor alimentare, băuturilor 

şi ţigărilor, produselor electronice şi electrocasnice, IT&C, 

farmaceutice, produse de papetărie, mobilier şi amenajări 

interioare, etc., care deservesc o piaţă de peste 3 milioane de 

consumatori. 

Piaţă imobiliară dezvoltată  

Oferta imobiliară din judeţ este a doua din ţară, după 

Bucureşti, la suprafaţa spaţiilor disponibile.  

Clujul deţine un stoc de spaţii comerciale de 388.000 mp, de 

la galerii comerciale şi până la magazine de proximitate, 

suprafaţă care îl plasează pe locul II la nivel naţional, după 

Bucureşti. 

Municipiul Cluj-Napoca este un 

puternic centru financiar-bancar 

Cluj-Napoca este cel de-al doilea centru ca importanţă din 

România, în ceea ce priveşte serviciile financiare  

În prezent, în Cluj-Napoca îşi are sediul Grupul Financiar 

„Banca Transilvania”, construit în jurul băncii cu acelaşi 

nume, care este singura bancă cu capital autohton din topul 

primelor bănci din ţară. 

Mediu de afaceri local dezvoltat şi 

spirit antreprenorial ridicat 

La finele anul 2009, în judeţul Cluj îşi desfăşurau activitatea 

un număr de 26.851 întreprinderi (locul II la nivel naţional, 

după Bucureşti), reprezentând 35% din întreprinderile din 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi 5% din totalul de 
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întreprinderi de la nivel naţional.  

Judeţul Cluj se situează mult peste media naţională (25,2‰) 

şi cea regională (28,2‰), cu o medie de 38,8 firme la 1.000 

de locuitori 

Volum important şi în creştere de 

investiţii străine directe 

Judeţul Cluj se poziţionează pe locul 9 la nivelul României 

ca valoare a capitalului social subscris şi pe locul 3 după 

numărul de firme cu contribuţie străină înregistrate.  

La nivelul Regiunii Nord-Vest, judeţul Cluj ocupa locul 1 

după numărul de firme cu contribuţie străină înregistrate în 

perioada 1991-2009. 

Industria IT&C din judeţ este una 

foarte bine dezvoltată 

Clujul ocupă locul II la nivel naţional per ansamblul 

industriei ITC, după Bucureşti, cu peste 1.300 de firme 

active în domeniu, o cifră de afaceri de 1,8 mld. Euro şi 

8.500 de salariaţi 

Volum al exporturilor în creştere În anul 2010, volumul exporturilor FOB realizat de firmele 

din Judeţul Cluj a fost de 2.378,53 de milioane de Euro, în 

creştere cu 62,8% faţă de anul 2009 şi de 2,4 ori mai mari 

decât cele din 2008. Acest volum al exporturilor plasează 

judeţul pe locul 4 la nivel naţional, după Bucureşti, Argeş şi 

Timiş, cu o pondere în total exporturilor ţării de 6,4%, 

comparativ cu numai 2,9% din exporturile naţionale în 2008.  

Nivel ridicat de instruire al 

resurselor de muncă 

La ultimul recensământ general al populaţiei, se constata 

faptul că cei mai mulţi dintre clujeni aveau studii liceale 

(28%), în timp ce doar puţin peste 8% aveau studii 

superioare, peste media naţională de 5,1%.  

Pe de altă parte, peste 43% dintre locuitorii judeţului aveau 

doar studii primare şi gimnaziale, fiind prin urmare 

necalificaţi, în timp ce la nivel naţional, ponderea 

persoanelor cu studii primare şi gimnaziale era de 51%. 

Rata ridicată de activitate şi 

ocupare 

Rata de activitate a resurselor de muncă din judeţul Cluj a 

crescut, în perioada 2005-2009, de la 71,6% la 75,2%, 

valoare semnificativ mai ridicată decât cea de la nivel 

naţional (65,7%) şi regional (70,9%). Rata de activitate a 

populaţiei plasează judeţul pe locul V la nivel naţional. 

Rata de ocupare a populaţiei, la nivel de judeţ, a ajuns în 

anul 2009 la 70,5%, uşor peste media naţională (60,6%) şi 
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cea regională (66,1%).  

Încă din anul 2007, Judeţul Cluj a atins ţinta de ocupare de 

la nivelul Uniunii Europene, respectiv cea de 70%, stabilită 

de Agenda Lisabona.  

Din perspectiva ratei de ocupare a populaţiei, Judeţul se află 

pe locul IV la nivel naţional. 

Ponderea ridicată a populaţiei 

ocupate în sectorul terţiar 

Sectorul terţiar (al serviciilor) atrăgea în 2009 cea mai mare 

parte a resurselor de muncă, cu 159.900 de persoane, 

respectiv 49,4% din totalul celor ocupaţi. Ponderea 

populaţiei ocupate în agricultură la nivel de judeţ (22,2%) 

este semnificativ mai mică decât media regională (31,4%) şi 

cea naţională (28,7%). Această stare de fapt poate fi 

explicată prin specificul urban al judeţului (ponderea 

populaţiei rurale este cu circa 10 puncte procentuale mai 

mică decât media naţională şi regională), prin faptul că este 

un judeţ cu un potenţial agricol relativ scăzut şi prin gradul 

ridicat de dezvoltare al sectorului terţiar. 

Nivel ridicat de salarizare Comparativ cu media naţională, în aprilie 2011, salariul 

mediu net din judeţul Cluj era mai mare cu 3,5%, iar în 

comparaţie cu media regională era mai mare cu 33%.  

Din perspectiva salarizării, judeţul Cluj se află pe locul IV la 

nivel naţional, după municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi 

Sibiu. 

Rata scăzută a şomajului Rata şomajului raportată la populaţia activă de la nivelul 

judeţului Cluj a fost, în aprilie 2011, de 3,7%, aceeaşi pentru 

ambele sexe.  

În comparaţie cu media naţională, rata şomajului din judeţ a 

fost mai mică cu 1,7 puncte procentuale, mai ales în cazul 

bărbaţilor (-2,2 puncte procentuale), în timp ce faţă de media 

Regiunii Nord-Vest a fost mai mică cu 0,7 puncte 

procentuale (-1,1 puncte în cazul bărbaţilor şi -0,3 în cazul 

femeilor). Această rata a şomajului plasează Judeţul Cluj pe 

locul IV în rândul judeţelor cu cel mai mic şomaj din ţară, 

după Bucureşti (2%), Timiş (2,1%) şi Ilfov (2,2%). 

Disponibilitatea parcurilor 

industriale şi logistice publice şi 

Din perspectiva suprafeţei de parcuri industriale, judeţul 

Cluj se poziţionează pe locul 3 la nivel naţional (după 
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private  judeţele Prahova şi Braşov), având 4 parcuri industriale 

atestate de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Tetarom 

I, II şi III, respectiv Arc Parc Industrial Dej – cu o suprafaţă 

totală de 239 ha. La acestea, se adaugă o serie de parcuri 

industriale sau logistice neatestate, amplasate în judeţ.  

Sectorul public de cercetare-

dezvoltare este bine reprezentat şi 

acoperă o gamă variată de domenii 

Judeţul Cluj aloca, în anul 2008, 0,8% pentru CDI, iar media 

regionale este de doar 0,38%.  

Activitatea de cercetare-dezvoltare din judeţul Cluj este 

printre cele mai intense din ţară şi este concentrată în jurul 

universităţilor şi instituţiilor de cercetare publice existente în 

Municipiul Cluj-Napoca.  

Universitatea „Babeş-Bolyai” se plasează pe locul 2 la nivel 

naţional în ceea ce priveşte performanţa în CDI.  

Cele 5 universităţi de stat clujene au un număr de 124 de 

centre de excelenţă şi de cercetare, în domeniul ştiinţelor 

socio-umane, naturiste, tehnice, medicale şi de artă. 

PUNCTE SLABE JUSTIFICARE 

Nivel scăzut de dezvoltare 

economică în context european 

PIB/locuitor (PPS) de la nivelul judeţului se afla, în 2008, la 

56% din media UE-27.  

Importanţa economică al 

sectorului agricol al judeţului Cluj 

este redusă, faţă celelalte judeţe 

din regiunea Nord-Vest. 

Ponderea agriculturii în VAB-ul judeţului Cluj în 2008 a fost 

4,56% (ultimul loc din regiune). (Eurostat) 

Ponderea forţei de muncă ocupată în agricultură este 22,16% 

(2009), pe ultimul loc din regiune. (INS Tempo) 

Scădea producţiei la principalele 

culturi. 

Creşterea suprafeţei terenului arabil în repaus (cu 409% în 

2010 faţă de 2005) indică renunţarea la cultivarea 

terenurilor, explicat prin rentabilitatea scăzută a acestei 

activităţi. (INS Tempo) 

Scăderea suprafeţei păşunilor (cu 5% între 2005 şi 2010) se 

explică prin schimbarea dinspre creşterea animalelor cu 

metode extensive (păşunat) spre metode intensive (în grajd), 

dar şi reducerea dimensiunii şeptelului de bovine. (INS 

Tempo) 

Scăderea suprafeţelor cultivate cu 40% în anul 2010 faţă de 

anul 2005. (INS Tempo) 
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Reducerea suprafeţelor cultivate în perioada 2005-2010 cu 

cerealele pentru boabe (cu 45%), mai ales la grâu (cu 58%). 

(INS Tempo) 

În 2010 s-a produs o cantitate de orz cu 65% mai mică decât 

în 2005, iar producţia de grâu a scăzut cu 56% (figura 16). 

Dar şi producţia de porumb (cea mai cultivată cereală din 

judeţ atât ca suprafaţă cultivată, cât şi cantitate) a scăzut 

semnificativ, cu 32%. (INS Tempo) 

În cazul legumelor, în judeţul Cluj, doar producţia de tomate 

a fost mai ridicată în anul 2010, decât în 2005, producţiile 

celorlalte legume reducându-se într-o mai mare măsură 

decât la nivel regional sau naţional. (INS Tempo) 

Structura necorespunzătoare a culturilor raportată la 

condiţiile pedoclimatice. (DADR Cluj) 

Dotarea cu tractoare şi maşini 

agricole este deficitară. 

Scăderea numărului de tractoare şi maşini agricole. (INS 

Tempo) 

Grad ridicat de uzură fizică şi morală (DADR Cluj) 

Scăderea producţiei de fructe.  

Scăderea cu 69% a suprafeţelor livezilor pe rod în judeţ în 

perioada 2005-2010. (INS Tempo) 

În perioada 2005-2010, producţia totală de fructe din judeţul 

Cluj a scăzut cu 65%: cireşe şi vişine (-83%), mere (-79%), 

pere (-69%), nuci (-49%), prune (-27%) şi caise (-16%). 

(INS Tempo) 

Întreţinerea necorespunzătoare a patrimoniului pomicol, 

chiar abandonarea unor plantaţii. (DADR Cluj) 

Structura excesiv fragmentată a 

exploataţiilor agricole. 

Prin aplicarea Legii 18/1991 şi 1/2000 s-a dispersat 

proprietatea funciară într-un număr foarte mare de 

exploataţii agricole. 

În judeţul Cluj predomină exploataţiile foarte mici, mărimea 

medie a exploataţiilor agricole în anul 2010 era de 3,52 ha, 

iar 98,92% erau exploataţii individuale. (Recensământ 

General Agricol, 2010) 

63,3% a exploataţiilor agricole utilizează mai puţin de 2 ha 

de teren agricol. (Recensământ General Agricol, 2010) 
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În judeţul Cluj funcţionează puţine exploataţii foarte mari: 

0,3% din totalul exploataţiilor agricole din judeţ are peste 

100 ha. (Recensământ General Agricol, 2002) 

Efectivele de animale la speciile 

de bovine, porcine, şi păsări au 

scăzut.  

În perioada 2005-2010 a scăzut efectivele de bovine cu 37%, 

porcine cu 56%, păsări cu 34% şi cabaline cu 21%. (INS 

Tempo) 

Efectivul de bovine s-a redus datorită renunţării de către 

fermierii cu 1-3 vaci. (DADR Cluj) 

Reducerea producţiei de lapte de vacă şi bivoliţă cu 19% în 

perioada 2005-2010. (INS Tempo) 

Numărul produselor tradiţionale. 

atestate este scăzut. 

20 de produse tradiţionale atestate în judeţul Cluj, în 

comparaţie cu 348 în judeţul Satu Mare şi 250 în judeţul 

Sălaj. 

Slabă reprezentare a 

parteneriatelor în domeniul 

agriculturii (puţine asociaţii 

agricole, societăţi comerciale, 

unităţi ale administraţiei publice, 

unităţi cooperatiste, şi alte tipuri 

de unităţi cu personalitate 

juridică). 

98,92% a exploataţiilor agricole sunt exploataţii individuale, 

folosind 63,99% din suprafaţa agricolă utilizată a judeţului. 

(Recensământ General Agricol, 2010) 

Gradul redus de asociere a deţinătorilor de teren constituie 

un alt punct slab al agriculturii judeţului, suprafaţa agricolă 

din asociaţii reprezentând doar 3,32%. (Recensământ 

General Agricol, 2010) 

Dificultăţile de comercializare a 

producţiei agricole a fermelor de 

semi-subzistenţă.  

O reţea de prelucrarea şi valorificare a produselor agricole 

insuficient dezvoltată. 

În cazul fermelor de semisubzistenţă, o mare parte din 

producţia agricolă se consumă în familie, iar aceste ferme nu 

au capacitatea de a comercializa în mod eficient producţia, 

astfel obţin venituri scăzute în urma vânzării a produselor 

agricole. 

Sectorul de prelucrare a produselor agro-alimentare ezită să 

cumpere de la un număr mare de producători mici pentru că 

produsele agroalimentare cumpărate de la un număr mare de 

producători implică costuri de tranzacţie ridicate şi calitatea 

materiei prime achiziţionate nu este omogen. 

Capacitatea scăzută a populaţiei 

din mediul rural de accesare a 

Rată de accesare scăzută în judeţul Cluj pentru Măsura 

1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă (121 

proiecte declarate eligibile, sub media pe ţară de 149 
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fondurilor europene. proiecte pe judeţ).  

Tinerii nu doresc să lucreze în 

agricultură 

Majoritatea tinerilor doresc să lucreze în servicii şi doar 

0,9% vor să lucreze în agricultură, faţă de situaţia actuală, 

când 77,9% dintre familiile elevilor practică agricultura şi în 

29,5% dintre familii agricultura este principala sursă de 

venit. (Kerekes, 2011) 

Utilizarea unor metode 

rudimentare pentru igienizarea 

câmpurilor agricole şi a păşunilor 

prin arderi necontrolate 

Numărul mare de incendii provocate în urma arderilor la 

care au intervenit forţele Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj şi ale Serviciilor 

Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă constituite la nivelul 

localităţilor 

Afectarea unor zone împădurite prin extinderea arderilor 

necontrolate de la mirişti 

Productivitate scăzută a muncii în 

agricultură şi servicii 

Cea mai mică productivitate a muncii din Cluj se 

înregistrează în sectorul primar, sub media regională şi 

naţională, datorită unei valori adăugate mici şi a numărului 

mare de persoane ocupate în acest sector.  

Productivitatea muncii din servicii era, în 2008, sub media 

naţională 

Pondere redusă a turismului în 

PIB şi productivitate redusă a 

acestui sector 

Ponderea turismului în economia locală rămâne, ca şi la 

nivel naţional, foarte redusă, în jurul a 1%, în pofida 

potenţialului turistic ridicat al judeţului Cluj.  

Pe de altă parte, industria de profil înregistrează o 

productivitate a muncii foarte redusă, implicit un nivel de 

salarizare scăzut, ceea ce nu o face atractivă pentru 

personalul calificat, care preferă să emigreze. 

Activitatea de CDI este deficitară 

la nivelul întreprinderilor 

În ceea ce priveşte mediul privat de cercetare, în judeţul Cluj 

există doar 44 de firme care au ca obiect de activitate 

cercetarea-dezvoltarea. Aceasta reprezintă 6,6% din numărul 

total al firmelor din domeniu de la nivel naţional, respectiv 

0,2% din numărul total al firmelor din judeţ.  

Lipsa unor parcuri ştiinţifice şi 

tehnologice, precum şi a 

structurilor de interfaţă între 

mediul academic şi cel de afaceri 

La nivelul judeţului Cluj nu există nici un parc ştiinţific şi 

tehnologic, iar numărul structurilor de interfaţă dintre 

mediul de cercetare şi cel de afaceri este foarte mic. Printre 

acestea apar centrele de informare şi transfer tehnologic: 

ICIA CENTI, IPA CIFATT, INCDTIM, toate membre ale 
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AROTT. 

IMM-urile din judeţ au o 

productivitate redusă a muncii şi 

realizează un volum redus de 

investiţii 

În ceea ce priveşte indicatorii de performanţă ai firmelor din 

judeţ, se poate observa că productivitatea muncii este direct 

proporţională cu mărimea firmei, astfel încât 

microîntreprinderile sunt cele mai puţin competitive.  

Pe de altă parte, IMM au o capacitate redusă de inovare, ele 

realizând investiţii mult mai reduse decât firmele mari. 

Nivel scăzut de instruire şi 

calificare a forţei de muncă din 

mediul rural 

Nivelul de instruire al populaţiei din mediu rural este net 

inferior celui din mediul urban. 

Ponderea persoanelor cu studii superioare în mediul rural 

era, în 2002, de doar 1,5%, faţă de doar 11,4% în urban. 

Ponderea persoanelor cu studii primare şi gimnaziale era de 

32,9% în urban şi de 64,8% în rural. 

Concentrarea, în proporţie de 74,9%, a persoanelor cu studii 

superioare în municipiul Cluj-Napoca. 

Concentrarea excesivă a activităţii 

economice în Zona Metropolitană 

Cluj, în defavoarea celorlalte oraşe 

din judeţ şi a mediului rural 

Concentrarea agenţilor economici în municipiul Cluj-

Napoca în proporţie de 68,7%, urmat la mare distanţă de 

Turda şi Dej, cu 5,8%, respectiv 4,6%.  

În mediul rural îşi au sediul doar 14,9% dintre firmele din 

judeţ 

Rata scăzută de activitate şi 

ocupare a persoanelor de sex 

feminin 

În anul 2009, exista o diferenţă de 13,8 puncte procentuale 

între rata de activitate a bărbaţilor şi cea a femeilor din judeţ 

(82% vs. 68,2%), care s-a adâncit semnificativ faţă de 2005, 

când era de 3,4 puncte punctuale. La nivel naţional diferenţa 

dintre ratele de activitate ale bărbaţilor şi femeilor este de 

doar 4,5 puncte procentuale, iar la nivel regional de doar 2,9 

puncte.  

Rata ocupării bărbaţilor era, în 2009, cu 13,2 puncte 

procentuale mai mare (77% faţă de 63,8%), dar distanţa 

dintre sexe a crescut simţitor faţă de anul 2005, când distanţa 

era de doar 3,4 puncte procentuale. 

Rata relativ ridicată a şomajului în 

mediul rural 

Pondere ridicată a şomerilor cu domiciliul în mediul rural 

(48,6%), în condiţiile în care la sate trăiesc doar 33,7% din 

locuitorii stabili ai Judeţului Cluj.  
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OPORTUNITĂŢI 

Poziţia geografică favorabilă pentru dezvoltare economică – Centrul Transilvaniei – ceea ce 

permite accesul rapid la pieţele din Europa Centrală, dar şi la piaţa regională (5 milioane de 

consumatori) 

Construcţia Autostrăzii Transilvania, care va conduce la creşterea investiţiilor străine din judeţ, 

mai ales în domeniul industrial şi logistic 

Potenţial de producţie a energiei regenerabile ridicat – hidroenergie, biomasă, etc. şi creşterea 

interesului investitorilor pentru acest sector 

Existenţa unor importante lucrări publice de infrastructură în zonă (Autostrada Transilvania, 

Hidrocentrala Lăpuşeşti, reabilitarea drumurilor naţionale, etc.), care vor antrena activitatea din 

sectorul construcţiilor 

Disponibilitatea fondurilor europene pentru extinderea şi modernizarea IMM, creşterea 

productivităţii, internaţionalizare şi standardizare, crearea de noi locuri de muncă 

Fonduri europene şi naţionale pentru organizarea activităţilor de marketing, de logistică şi 

depozitare a produselor agricole.  

Creşterea competitivităţii produselor agroalimentare româneşti pe piaţa UE, prin măsuri de 

dezvoltare.  

Susţinerea înfiinţării şi funcţionării grupurilor de producători din mediul rural prin fonduri 

europene.  

Dezvoltarea cooperării agricole inter-regionale.  

Stabilitatea veniturilor producătorilor agricoli, datorită plăţilor din fonduri europene.  

Existenţa serviciilor de consultanţă agricolă, financiare, de management şi de accesare a 

fondurilor europene.  

Interesul pentru produsele ecologice, naturale şi tradiţionale creşte. 

Creşterea cererii mondiale pentru produse agroalimentare şi pentru produse agricole bio 

Creşterea importanţei economiei bazate pe cunoaştere (de ex. TIC, nano şi biotehnologii, industrii 

creative, etc.) în context mondial, care va avantaja zonele cu forţă de muncă înalt calificată, aşa 

cum este şi Clujul 

Creşterea interesului populaţiei pentru studiile universitare, postuniversitare şi pentru formare 

profesională continuă va susţine dezvoltarea serviciilor de învăţământ, unul dintre pilonii 

economiei clujene  

Dezvoltarea pieţei de servicii de afaceri (firme de consultanţă)  
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Finanţări pentru cursuri de formare profesională şi cursuri de calificare pentru populaţia din 

mediul rural. (POS DRU) 

AMENINŢĂRI 

Migraţia unor sectoare industriale către locaţii externe sau alte judeţe, în care costurile cu forţa de 

muncă sunt mai reduse 

Relativă izolare faţă de coridoarele de transport pan-europene 

Creşterea decalajului macroeconomic fata de regiunea Bucureşti-Ilfov 

Creşterea discrepanţelor intra-judeţene, între Municipiul Cluj-Napoca şi oraşele mici/mediul rural 

Migraţia forţei de muncă calificate şi a celor cu studii superioare către alte ţări 

Tendinţă demografică negativă (scăderea populaţiei, îmbătrânire, etc.) 

Continuarea restructurării sectoarelor economice cu valoare adăugată redusă care va genera 

concedieri importante 

Gospodăriile de semi-subzistenţă nu pot îndeplini cerinţele UE.  

Multe gospodării nu se califică pentru SAPS din cauza dimensiunii şi a structurii terenului 

agricol, sau pentru că nu se poate demonstra cu acte proprietatea asupra pământului.  

Distrugerea florei şi faunei în zonele afectate de incendii 

Utilizarea unor resurse financiare, materiale şi umane semnificative pe întreg teritoriul judeţului 

pentru limitarea şi stingerea incendiilor/arderilor necontrolate 

Scăderea populaţiei tinere din mediul rural, din cauza creşterii fenomenului de migraţie din 

mediul rural în mediul urban, sau din cauza migraţiei internaţionale a forţei de muncă. 

Creşterea preţurilor inputurilor, a combustibilului şi a forţei de muncă. 

Concurenţa produselor agricole şi alimentare din import sau din alte regiuni ale ţării. 

Capacitatea scăzută a populaţiei din mediul rural de accesare a fondurilor europene  

Situaţia neclarificată a proprietăţilor funciare. 

Cadru legislativ şi instituţional instabil. 

Birocraţia 

Schimbări climatice 

Creşterea nivelului sărăciei determinate de creşterea preţurilor produselor si serviciilor 

Competitivitatea economică şi a întreprinderilor scăzută în comparaţie cu partenerii din UE, cu 

consecinţe în crearea locurilor de munca 
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Capacitatea de absorbţie limitată a fondurilor structurale/adaptarea dificilă la cerinţele fondurilor 

structurale 

Deficienţe în infrastructura de mediu şi transport, care limitează atractivitatea judeţului pentru 

investiţii străine 

Lipsa coeziunii şi cooperării dintre diferite ramuri industriale, lipsa integrării întreprinderilor în 

lanţurile de producţie 

Infrastructură de sprijinire a afacerilor şi inovării slab reprezentată şi slab dotată, cu impact 

negativ asupra competitivităţii firmelor locale 

Numărul redus al firmelor inovative şi existenţa unor importante bariere în asigurarea transferului 

tehnologic dintre mediul de cercetare şi cel de afaceri 

Implementarea deficitară a drepturilor de proprietate intelectuală 

Sub-finanţarea, publică şi privată, a activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi transfer 

tehnologic 

Numărul redus de companii care au implementate sisteme de management al calităţii, precum şi 

alte certificări necesare accesului pe pieţe externe 

Accesul redus la capital al IMM şi nivelul scăzut al abilităţilor manageriale de la nivelul acestora 

Puterea de cumpărare locală aflată la un nivel destul de redus 
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Anexe Capitolul 2 
 

Anexa 2.1. Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă, în România, Regiunea Nord–Vest şi 

judeţul Cluj (ha) 

Modul de 

folosinţă a 

fondului 

funciar 

Macroregiuni, 

regiuni de 

dezvoltare şi 

judeţe 

Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 

Total 

România 23.839.071 23.839.071 23.839.071 23.839.071 23.839.071 23839.071 

Regiunea 

Nord-Vest 3.416.046 3.416.046 3.416.046 3.416.046 3.416.046 3.416.046 

Cluj 667.440 667.440 667.440 667.440 667.440 667.440 

Agricolă 

România 14.741.214 14.730.956 14.709.299 14.702.279 14.684963 14.635.520 

Regiunea 

Nord-Vest 2.087.480 2.086.308 2.089.170 2.087.522 2.079.369 2.069.766 

Cluj 424.453 424.381 427.943 427.273 427.273 426.213 

Arabilă 

România 9.420.205 9.434.542 9.423.255 9.415.135 9.422.529 9.405.024 

Regiunea 

Nord-Vest 1.016.132 1.016.295 1.020.007 1.020.055 1.020.880 1.022.774 

Cluj 177.844 177.793 182.541 182.736 182.736 182.154 

Păşuni 

România 3.364.041 3.334.375 3.329.984 3.333.028 3.313.785 3.288.811 

Regiunea 

Nord-Vest 648.812 647.538 639.026 636.125 629.234 617.719 

Cluj 162.477 162.467 154.844 154.059 154.059 153.637 

Fâneţe 

România 1.514.645 1.524.922 1.531.491 1.532.342 1.528.046 1.529.671 

Regiunea 

Nord-Vest 378.211 378.313 386.280 386.725 384.829 385.337 

Cluj 79.623 79.612 86.167 85.729 85.729 85.636 

Vii şi 

pepiniere 

viticole 

România 224.082 223.701 217.968 214.463 215.382 213.431 

Regiunea 

Nord-Vest 9.076 9.098 9.032 8.951 9.160 9.513 

Cluj 340 340 318 194 194 247 

Livezi şi 

pepiniere 

pomicole 

România 218.241 213.416 206.601 207.311 205.221 198.583 

Regiunea 

Nord-Vest 35.249 35.064 34.825 35.666 35.266 34.423 

Cluj 4.169 4.169 4.073 4.555 4.555 4.539 

Terenuri 

neagricole 

total 

România 9.097.857 9.108.115 9.129.772 9.136.792 9.154.108 9.203.551 

Regiunea 

Nord-Vest 1.328.566 1.329.738 1.326.876 1.328.524 1.336.677 1.346.280 

Cluj 242.987 243.059 239.497 240.167 240.167 241.227 

Păduri şi altă România 6.742.825 6.754.724 6.740.865 6.728.627 6.752.998 6.757.573 
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Modul de 

folosinţă a 

fondului 

funciar 

Macroregiuni, 

regiuni de 

dezvoltare şi 

judeţe 

Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 

vegetaţie 

forestieră 

Regiunea 

Nord-Vest 1.036.566 1.038.406 1.037.436 1.028.323 1.038.716 1.031.144 

Cluj 170.588 170.588 170.036 170.197 170.197 157.662 

Ocupată cu 

ape, bălţi 

România 841.394 841.801 849.920 849.335 833.226 833.625 

Regiunea 

Nord-Vest 50.992 50.942 50.608 50.187 48.811 49.461 

Cluj 8.917 8.917 8.891 8.828 8.828 9.021 

Ocupată cu 

construcţii 

România 657.055 674.652 685.735 692.078 703.262 728.256 

Regiunea 

Nord-Vest 88.511 88.882 89.580 90.218 95.077 100.805 

Cluj 18.261 18.333 18.881 19.056 19.056 19.313 

Căi de 

comunicaţii 

şi căi ferate 

România 391.101 389.425 390.085 390.362 389.768 388.766 

Regiunea 

Nord-Vest 56.447 56.453 56.608 56.011 55.852 56.025 

Cluj 11.618 11.618 11.664 11.679 11.679 11.779 

Terenuri 

degradate şi 

neproductive 

România 465.482 447.513 463.167 476.390 474.854 495.331 

Regiunea 

Nord-Vest 96.050 95.055 92.644 103.785 98.221 108.845 

Cluj 33.603 33.603 30.025 30.407 30.407 33.452 

Sursă: INS Tempo Online, TEMPO_AGR101A_16_9_2011 

 

Anexa 2.2. Exploataţii agricole, după statutul juridic, anul 2010 

Exploataţii agricole 
România 

Regiunea Nord-

Vest 
Judeţul Cluj 

număr % număr % număr % 

F
ă

ră
 p

er
so

n
a

li
ta

te
 

ju
ri

d
ic

ă
 Exploataţii agricole individuale 3.820.393 99,07 522.482 98,75 95.942 98,92 

Persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale, 

întreprinderi familiale 

5.183 0,13 1.296 0,24 10 0,01 

C
u

 p
er

so
n

a
li

ta
te

 j
u

ri
d

ic
ă

 

Regii autonome 50 0,00 8 0,00 3 0,00 

Societăţi/ asociaţii agricole 1.390 0,04 203 0,04 65 0,07 

Societăţi comerciale cu 

capital majoritar privat 
16.410 0,43 2.085 0,39 404 0,42 

Societăţi comerciale cu 

capital majoritar de stat 
72 0,00 17 0,00 2 0,00 

Institute, staţiuni de cercetare, 

unităţi şcolare cu profil agricol 

(licee) 

177 0,00 22 0,00 7 0,01 
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Exploataţii agricole 
România 

Regiunea Nord-

Vest 
Judeţul Cluj 

număr % număr % număr % 

Consilii locale/ primării 2.722 0,07 399 0,08 86 0,09 

Alte instituţii publice 353 0,01 75 0,01 18 0,02 

Unităţi cooperatiste 68 0,00 7 0,00 - - 

Alte tipuri (fundaţii, 

aşezăminte religioase, şcoli 

etc.) 

9.427 0,24 2.501 0,47 449 0,46 

Total exploataţii agricole cu 

personalitate juridică 
30.669 0,80 5.317 1,00 1.034 1,07 

TOTAL 3.856.245 100,00 529.095 100,00 96.986 100,00 

Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 38-39 

 

 

Anexa 2.3. Suprafaţa totală a exploataţiilor agricole, după statutul juridic al exploataţiilor agricole, 2010 

Statutul juridic al exploataţiei 

agricole 

România Regiunea Nord-Vest Judeţul Cluj 

hectare % hectare % hectare % 

Exploataţii agricole individuale 8.193.964,88 51,64 1.330.670,35 58,30 263.035,21 59,58 

Persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale şi 

familiale 

294.183,41 1,85 23.612,04 1,03 148,69 0,03 

Regii autonome 372.992,1 2,35 37.741,6 1,65 422,47 0,10 

Societăţi/asociaţii agricole 580.251,33 3,66 53.660,91 2,35 12.625,97 2,86 

Societăţi comerciale cu 

capital majoritar privat 
3.299.950,85 20,80 182.860,73 8,01 21.948,38 4,97 

Societăţi comerciale cu 

capital majoritar de stat 
6.725,17 0,04 774,25 0,03 1,3 0,00 

Institute, staţiuni de cercetare, 

unităţi şcolare cu profil agricol 

(licee) 

59.247,29 0,37 6.323,33 0,28 2.956,51 0,67 

Consilii locale/ primării 2.124.862,28 13,39 455.767,85 19,97 111.195,77 25,19 

Alte instituţii publice 47.544,03 0,30 1.516,38 0,07 374,12 0,08 

Unităţi cooperatiste 8.350,37 0,05 321,41 0,01 - - 

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte 

religioase, şcoli etc.) 
878.905,25 5,54 189.188,77 8,29 28.748,54 6,51 

TOTAL 15.866.977 100 2.282.437,62 100 441.456,96 100 

Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 42-43 

 

Anexa 2.4. Suprafaţa agricolă utilizată, după statutul juridic al exploataţiilor agricole, anul 2010 

Statutul juridic al 

exploataţiei agricole 

România Regiunea Nord-Vest Judeţul Cluj 

hectare % hectare % hectare % 

Exploataţii agricole 

individuale 
7.154.136,94 53,80 1.159.146,81 64,17 218.466,75 63,99 
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Statutul juridic al 

exploataţiei agricole 

România Regiunea Nord-Vest Judeţul Cluj 

hectare % hectare % hectare % 

Persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale, 

întreprinderi familiale 

291.199,69 2,19 23.000,81 1,27 144,85 0,04 

Regii autonome 16.170,65 0,12 986,75 0,05 93,08 0,03 

Societăţi/ asociaţii agricole 556.785,69 4,19 49.850,09 2,76 11.319,49 3,32 

Societăţi comerciale cu 

capital majoritar privat 
3.169.418,39 23,83 172.642,41 9,56 20.413,83 5,98 

Societăţi comerciale cu 

capital majoritar de stat 
3.553,99 0,03 574,20 0,03 1,00 0,00 

Institute, staţiuni de 

cercetare, unităţi şcolare cu 

profil agricol (licee) 

50.976,71 0,38 5.109,22 0,28 2.701,18 0,79 

Consilii locale/ primării 1.566.747,77 11,78 255.504,37 14,14 71.659,43 20,99 

Alte instituţii publice 32.062,61 0,24 740,03 0,04 344,76 0,10 

Unităţi cooperatiste 8.176,22 0,06 180,34 0,01 - - 

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte 

religioase, şcoli etc.) 
448.962,23 3,38 138.766,86 7,68 16.263,53 4,76 

TOTAL 13.298.190,89 100 1.806.501,89 100 341.407,90 100 

Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 40-41 

 
Anexa 2.5. Suprafaţa agricolă neutilizată a exploataţiilor agricole, după statutul juridic al exploataţiilor, 

2010 

Statutul juridic al exploataţiei 

agricole 

România Regiunea Nord-Vest Judeţul Cluj 

hectare % hectare % hectare % 

Exploataţii agricole individuale 311.859,9 55,12 66.964,49 56,29 25.766,14 57,23 

Persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale şi familiale 
1.054,21 0,19 106,07 0,09 1,98 0,004 

Regii autonome 691,08 0,12 130,89 0,11 104,52 0,23 

Societăţi/ asociaţii agricole 6.835,13 1,21 912,47 0,77 4,99 0,01 

Societăţi comerciale cu capital 

majoritar privat 
68.156,23 12,05 6.766,37 5,69 1.087,34 2,42 

Societăţi comerciale cu capital 

majoritar de stat 
1.167,65 0,21 0,5 0,00 - - 

Institute, staţiuni de cercetare, unităţi 

şcolare cu profil agricol (licee) 
1.286,52 0,23 209,14 0,18 58,69 0,13 

Consilii locale/ primării 154.248,12 27,26 39.073,2 32,84 16.638,08 36,95 

Alte instituţii publice 6.419,44 1,13 134,42 0,11 0,95 0,002 

Unităţi cooperatiste 21,05 0,004 13,79 0,01 - - 

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte 

religioase, şcoli etc.) 
14.017,57 2,48 4.655,85 3,91 1.360,18 3,02 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

Statutul juridic al exploataţiei 

agricole 

România Regiunea Nord-Vest Judeţul Cluj 

hectare % hectare % hectare % 

Total exploataţii agricole cu 

personalitate juridică 
252.842,79 44,69 51.896,63 43,62 19.254,75 42,77 

TOTAL 565.756,9 100 118.967,19 100 45.022,87 100 

Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 54-55 

 

Anexa 2.6. Exploataţii agricole cu suprafaţa agricolă utilizată, pe categorii de folosinţă, anul 2010 

Categorii de folosinţă ale 

suprafeţei agricole utilizate 

România Regiunea Nord-Vest Judeţul Cluj 

număr % număr % număr % 

Teren arabil 2.750.092 73,89 403.767 77,46 71.798 75,30 

Grădini familiale 2.479.249 66,61 346.745 66,52 61.625 64,63 

Păşuni şi fâneţe 1.512.210 40,63 317.820 60,97 59.837 62,76 

Culturi permanente 1.123.460 30,19 95.549 18,33 9.495 9,96 

TOTAL 3.721.885 100 521.256 100 95.348 100 

Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 44 

 
Anexa 2.7. Teren arabil, după statutul juridic al exploataţiilor agricole, anul 2010 

Statutul juridic al 

exploataţiei agricole 

România Regiunea Nord-Vest Judeţul Cluj 

hectare % hectare % hectare % 

Exploataţii agricole individuale 4.452.831,28 53,61 578.101,09 72,95 99.455,28 82,53 

Persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale, 

întreprinderi familiale 

268.822,02 3,24 15.751,57 1,99 100,5 0,08 

Regii autonome 5.926,74 0,07 247,35 0,03 80,7 0,07 

Societăţi/ asociaţii agricole 446.222,74 5,37 30.638,55 3,87 2.694,35 2,24 

Societăţi comerciale cu 

capital majoritar privat 
2.972.827,99 35,79 153.314,07 19,35 14.647,22 12,15 

Societăţi comerciale cu 

capital majoritar de stat 
672,31 0,01 4,77 0,00 - - 

Institute, staţiuni de cercetare, 

unităţi şcolare cu profil agricol 

(licee) 

42.317,9 0,51 3.659,99 0,46 2.004,33 1,66 

Consilii locale/ primării 72.088,64 0,87 3.047,76 0,38 271,98 0,23 

Alte instituţii publice 6.537,59 0,08 187,77 0,02 85,55 0,07 

Unităţi cooperatiste 624,25 0,01 0,54 0,00 - - 

Alte tipuri (fundaţii, 

aşezăminte religioase, şcoli 

etc.) 

36.602,18 0,44 7.455,07 0,94 1.164,48 0,97 

Total exploataţii agricole cu 

personalitate juridică 
3.583.820,34 43,15 198.555,87 25,06 20.948,61 17,38 

TOTAL 8.305.473,64 100 792.408,53 100 120.504,39 100 

Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 46-47 
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Anexa 2.8. Culturi permanente, după statutul juridic al exploataţiilor agricole, anul 2010 

Statutul juridic al exploataţiei 

agricole 

România Regiunea Nord-Vest Judeţul Cluj 

hectare % hectare % hectare % 

Exploataţii agricole individuale 235.695,32 74,29 28.567,78 82,10 3.063,92 84,50 

Persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale şi familiale 
877,99 0,28 272,81 0,78 0,40 0,01 

Regii autonome 445,66 0,14 59,66 0,17 12,38 0,34 

Societăţi/ asociaţii agricole 3.002,20 0,95 313,28 0,90 1,80 0,05 

Societăţi comerciale cu capital 

majoritar privat 
59.571,20 18,78 4.228,18 12,15 338,08 9,32 

Societăţi comerciale cu capital 

majoritar de stat 
167,90 0,05 15,25 0,04 0,70 0,02 

Institute, staţiuni de cercetare, unităţi 

şcolare cu profil agricol (licee) 
4.832,45 1,52 361,59 1,04 57,77 1,59 

Consilii locale/ primării 7.800,97 2,46 542,32 1,56 8,00 0,22 

Alte instituţii publice 2.448,60 0,77 24,89 0,07 16,68 0,46 

Unităţi cooperatiste 2,00 0,001 - - - - 

Alte tipuri (fundaţii, aşezăminte 

religioase, şcoli etc.) 
2.401,59 0,76 409,03 1,18 126,35 3,48 

Total exploataţii agricole cu 

personalitate juridică 
80.672,57 25,43 5.954,20 17,11 561,76 15,49 

TOTAL 317.245,88 100 34.794,79 100 3.626,08 100 

Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 52-53 

 
Anexa 2.9. Păşuni şi fâneţe, după statutul juridic al exploataţiilor agricole, anul 2010 

Statutul juridic al 

exploataţiei agricole 

România Regiunea Nord-Vest Judeţul Cluj 

hectare % hectare % hectare % 

Exploataţii agricole 

individuale 
2.284.205,71 50,83 526.180,48 55,22 110.741,70 52,22 

Persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale, 

întreprinderi familiale 

21.335,41 0,47 6.921,39 0,73 43,78 0,02 

Regii autonome 9.798,25 0,22 679,74 0,07 - - 

Societăţi/ asociaţii agricole 107.560,75 2,39 18.898,26 1,98 8.623,34 4,07 

Societăţi comerciale cu 

capital majoritar privat 
137.019,20 3,05 15.100,16 1,58 5.428,53 2,56 

Societăţi comerciale cu 

capital majoritar de stat 
2.713,78 0,06 554,18 0,06 0,30 0,0001 

Institute, staţiuni de cercetare, 

unităţi şcolare cu profil 

agricol (licee) 

3.826,36 0,09 1.087,64 0,11 639,08 0,30 

Consilii locale/ primării 1.486.858,16 33,09 251.914,29 26,44 71.379,45 33,66 
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Statutul juridic al 

exploataţiei agricole 

România Regiunea Nord-Vest Judeţul Cluj 

hectare % hectare % hectare % 

Alte instituţii publice 23.076,42 0,51 527,37 0,06 242,53 0,11 

Unităţi cooperatiste 7.549,97 0,17 179,80 0,02 - - 

Alte tipuri (fundaţii, 

aşezăminte religioase, şcoli 

etc.) 

409.958,46 9,12 130.902,76 13,74 14.972,70 7,06 

Total exploataţii agricole cu 

personalitate juridică 
2.188.361,35 48,70 419.844,20 44,06 101.285,93 47,76 

TOTAL 4.493.902,47 100 952.946,07 100 212.071,41 100 

Sursă: Recensământul General Agricol 2010, Rezultate provizorii, iunie 2011, pg. 50-51 

 
Anexa 2.10. Suprafeţele agricole utilizate pe diferite culturi în judeţul Cluj (hectare) 

Principalele culturi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cereale pentru boabe 111.046 72.220 69.567 57.394 60.519 60.595 

Grâu 33.011 18.420 15.187 10.898 12.187 13.884 

Secară 665 360 356 180 839 383 

Orz şi orzoaică 22.239 11.430 7.550 10.371 11.398 9.189 

Porumb boabe 46.611 38.172 42.063 31.386 31.270 32.286 

Leguminoase pentru boabe 1.806 1.968 657 1.178 1.550 962 

Mazăre boabe 142 87 191 286 314 127 

Fasole boabe 1.658 1.881 456 882 1.216 835 

Plante uleioase 6.453 5.610 3.903 3.645 3.942 2.193 

Floarea soarelui 5.469 4.662 2.727 2.677 2.535 1.233 

Rapiţă 161 40 451 539 715 353 

Soia boabe 822 896 725 341 527 606 

Sfecla de zahăr 1.913 1.619 1.721 561 1.212 616 

Plante medicinale şi 

aromatice 
4 6  14 8 14 

Cartofi 12.027 12.853 9.984 6.418 6.823 5.575 

Legume 9.255 10.942 8.885 5.784 5.863 5.345 

Furaje verzi din teren arabil 17.854 23.201 17.809 18.280 18.206 20.489 

Furaje perene 15.081 15.899 12.896 13.448 13.600 14.329 

Livezi pe rod 4.517 3.032 2.010 1.732 1.483 1.397 

Alte culturi 35.206 69.131 52.269 94.321 45.185 81.558 

Teren arabil în repaus 12.557 48.787 34.599 77.425 28.239 63.931 

Total 157.307 127.006 109.762 91.558 96.260 93.888 

Sursă: INS Tempo Online 

 
Anexa 2.11. Producţia medie la hectar la principalele culturi în România, Regiunea Nord-Vest şi judeţul 

Cluj (kg/ha) 
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Principalele 

culturi 
Regiunea 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producţia 

medie 

2005-2010 

Cereale pentru 

boabe 

România 3.298 3.081 1.523 3.229 2.815 3.316 2.877 

Regiunea Nord-Vest 3.398 3.138 2.480 3.528 2.705 3.499 3.125 

Judeţul Cluj 3.142 3.004 2.326 3.155 2.820 3.243 2.948 

Grâu şi secară 

România 2.960 2.740 1.542 3.397 2.419 2.685 2.624 

Regiunea Nord-Vest 3.154 2.764 2.375 3.430 2.224 2.913 2.810 

Judeţul Cluj 2.955 2.806 2.476 3.208 2.545 3.107 2.850 

Secară 

România 2.371 2.072 1.702 2.416 2.124 2.355 2.173 

Regiunea Nord-Vest 2.579 1.965 1.915 2.119 2.048 2.481 2.185 

Judeţul Cluj 2.635 1.569 1.865 1.889 2.460 2.457 2.146 

Grâu - total 

România 2.965 2.746 1.541 3.403 2.421 2.688 2.627 

Regiunea Nord-Vest 3.166 2.775 2.381 3.445 2.228 2.920 2.819 

Judeţul Cluj 2.961 2.830 2.490 3.230 2.551 3.125 2.865 

Grâu comun 

România 2.965 2.746 1.542 3.403 2.423 2.690 2.628 

Regiunea Nord-Vest 3.167 2.775 2.382 3.445 2.228 2.926 2.821 

Judeţul Cluj 2.966 2.830 2.490 3.230 2.551 3.125 2.865 

Orz şi orzoaică 

România 2.227 2.331 1.461 3.069 2.284 2.542 2.319 

Regiunea Nord-Vest 2.485 2.303 2.104 2.422 1.809 2.342 2.244 

Judeţul Cluj 2.343 2.277 1.977 2.385 1.595 2.115 2.115 

Orz 

România 2.621 2.563 1.772 3.564 2.858 3.003 2.730 

Regiunea Nord-Vest 2.841 2.456 2.401 2.564 2.277 2.733 2.545 

Judeţul Cluj 3.448 2.619 2.624 3.430 2.973 3.435 3.088 

Ovăz 

România 1.757 1.763 1.206 1.906 1.459 1.679 1.628 

Regiunea Nord-Vest 1.652 1.620 1.144 1.822 1.352 1.503 1.516 

Judeţul Cluj 1.808 1.342 1.377 2.004 1.558 1.468 1.593 

Porumb boabe 

România 3.952 3.565 1.526 3.215 3.409 4.309 3.329 

Regiunea Nord-Vest 4.174 3.762 2.785 4.037 3.429 4.275 3.744 

Judeţul Cluj 3.885 3.458 2.402 3.540 3.557 3.833 3.446 

Sorg 

România 1.304 1.799 1.128 2.608 2.359 1.816 1.836 

Regiunea Nord-Vest : 2.522 1.286 2.000 1.162 2.451 1.570 

Judeţul Cluj : : : : : 3.000 500 

Mazăre boabe 

România 1.776 2.002 758 2.056 1.323 1.708 1.604 

Regiunea Nord-Vest 1.824 2.049 1.241 2.919 1.461 2.384 1.980 

Judeţul Cluj 2.486 2.276 2.298 3.580 1.971 3.748 2.727 

Fasole boabe 

România 1.236 955 605 1.078 1.089 1.212 1.029 

Regiunea Nord-Vest 1.779 794 1.067 1.550 1.579 1.654 1.404 

Judeţul Cluj 1.973 797 1.478 1.642 1.762 1.813 1.578 

Floarea soarelui 

România 1.381 1.540 654 1.437 1.433 1.597 1.340 

Regiunea Nord-Vest 1.529 1.607 1.080 2.095 1.420 1.272 1.501 

Judeţul Cluj 1.746 1.884 1.205 1.842 1.736 1.715 1.688 
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Principalele 

culturi 
Regiunea 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producţia 

medie 

2005-2010 

Rapiţă 

România 1.681 1.590 991 1.844 1.357 1.755 1.536 

Regiunea Nord-Vest 2.204 1.461 1.209 1.693 1.156 1.554 1.546 

Judeţul Cluj 2.385 1.825 1.827 2.087 1.406 1.425 1.826 

Soia boabe 

România 2.186 1.807 1.021 1.817 1.726 2.345 1.817 

Regiunea Nord-Vest 1.820 1.822 1.306 2.172 1.887 2.746 1.959 

Judeţul Cluj 1.837 1.810 1.710 1.985 1.545 2.401 1.881 

In pentru ulei 

România 688 1.107 799 706 1.311 1.123 956 

Regiunea Nord-Vest : 528 500 : 778 618 404 

Judeţul Cluj : : : : : 2.000 333 

Sfecla de zahăr 

România 28.932 28.942 26.065 34.564 38.296 38.036 32.473 

Regiunea Nord-Vest 38.426 31.991 33.196 41.559 43.995 51.871 40.173 

Judeţul Cluj 33.227 31.559 36.960 33.094 36.496 50.974 37.052 

Tutun 

România 1.033 1.195 1.025 1.916 1.842 1.939 1.492 

Regiunea Nord-Vest 1.746 1.347 2.409 2.095 1.116 1.317 1.672 

Judeţul Cluj 2.000 1.516 2.409 1.800 2.000 1.800 1.921 

Cartofi - total 

România 13.078 14.191 13.663 14.108 15.498 13.354 13.982 

Regiunea Nord-Vest 13.373 13.786 13.999 13.854 14.833 11.484 13.555 

Judeţul Cluj 15.431 16.363 16.037 18.384 17.411 15.355 16.497 

Cartofi timpurii, 

semitimpurii şi 

de vară 

România 13.030 12.922 12.280 13.227 13.239 13.160 12.976 

Regiunea Nord-Vest 11.605 10.891 14.276 11.021 14.886 11.636 12.386 

Judeţul Cluj 12.750 13.087 15.334 9.374 14.540 14.864 13.325 

Cartofi de 

toamnă 

România 13.085 14.361 13.873 14.241 15.833 13.382 14.129 

Regiunea Nord-Vest 13.485 13.983 13.982 14.049 14.829 11.475 13.634 

Judeţul Cluj 15.779 16.681 16.149 20.205 18.013 15.414 17.040 

Tomate 

România 13.302 16.468 13.916 15.814 15.395 15.443 15.056 

Regiunea Nord-Vest 13.804 14.893 14.408 15.440 15.809 15.276 14.938 

Judeţul Cluj 13.032 17.226 14.018 19.815 19.411 23.417 17.820 

Ceapă uscată 

România 10.198 11.554 9.526 11.294 10.748 10.908 10.705 

Regiunea Nord-Vest 10.589 14.124 11.375 11.951 10.794 11.477 11.718 

Judeţul Cluj 12.284 16.743 14.749 11.739 10.374 15.182 13.512 

Usturoi uscat 

România 5.506 4.893 4.359 5.244 4.812 5.250 5.011 

Regiunea Nord-Vest 6.511 5.258 5.158 5.731 4.713 5.535 5.484 

Judeţul Cluj 7.452 5.980 5.391 6.992 6.230 6.597 6.440 

Varză albă 

România 18.406 24.227 19.364 19.680 20.724 20.858 20.543 

Regiunea Nord-Vest 17.864 22.415 20.660 20.584 20.570 21.156 20.542 

Judeţul Cluj 22.756 25.217 26.632 21.019 25.442 24.969 24.339 

Ardei 
România 10.736 12.135 9.931 11.824 12.295 11.592 11.419 

Regiunea Nord-Vest 8.618 10.176 9.605 11.344 8.888 10.690 9.887 
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Principalele 

culturi 
Regiunea 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producţia 

medie 

2005-2010 

Judeţul Cluj 7.801 9.966 9.747 10.959 8.323 9.870 9.444 

Pepeni verzi şi 

galbeni 

România 18.602 18.519 13.161 18.942 19.490 21.055 18.295 

Regiunea Nord-Vest 24.622 20.511 16.545 25.035 20.002 22.976 21.615 

Judeţul Cluj 21.560 21.143 18.036 25.240 13.400 24.182 20.594 

Furaje perene 

România 17.206 17.224 13.060 15.518 15.665 15.670 15.724 

Regiunea Nord-Vest 16.158 14.808 13.816 15.401 15.515 15.869 15.261 

Judeţul Cluj 14.781 15.919 15.432 18.082 18.049 19.072 16.889 

Lucernă (în 

echivalent masă 

verde) 

România 20.194 19.887 13.817 17.109 17.280 16.945 17.539 

Regiunea Nord-Vest 19.382 18.311 16.142 18.123 18.152 17.487 17.933 

Judeţul Cluj 18.036 19.557 16.855 21.296 21.509 22.264 19.920 

Trifoi (în 

echivalent masă 

verde) 

România 17.442 15.373 13.112 14.919 15.239 15.827 15.319 

Regiunea Nord-Vest 17.252 13.697 12.351 13.790 14.130 14.756 14.329 

Judeţul Cluj 14.095 13.132 14.517 14.632 14.525 15.641 14.424 

Furaje verzi 

anuale 

România 10.451 13.023 10.566 12.292 12.935 14.142 12.235 

Regiunea Nord-Vest 10.386 12.278 13.233 15.767 15.084 17.159 13.985 

Judeţul Cluj 12.998 10.462 17.858 20.328 21.231 19.463 17.057 

Porumb verde 

furajer 

România 21.703 19.263 13.826 19.416 24.363 27.407 20.996 

Regiunea Nord-Vest 21.104 21.303 17.291 24.906 26.280 30.033 23.486 

Judeţul Cluj 25.027 24.997 26.937 25.028 32.733 34.798 28.253 

Sursă: INS Tempo Online 
 

Anexa 2.12. Producţia agricolă vegetală la principalele culturi în judeţul Cluj (tone) 

Principalele culturi 2005 2006 2007 2008 2009 
2009/2005 

(%) 

Cereale boabe 348.893 216.968 161.811 181.080 170.664 -51 

Grâu şi secară 99.503 52.690 38.487 35.536 33.147 -67 

Secară 1.752 565 664 340 2.064 18 

Grâu - total 97.751 52.125 37.823 35.196 31.083 -68 

Grâu comun 97.165 52.125 37.823 35.196 31.083 -68 

Grâu dur 586 : : : :  

Orz şi orzoaică 52.099 26.029 14.930 24.736 18.180 -65 

Orz 9.597 4.835 2.254 3.276 2.432 -75 

Ovăz 14.158 4.433 5.070 8.294 6.728 -52 

Porumb boabe 181.079 132.048 101.025 111.108 111.233 -39 

Leguminoase pentru boabe 3.658 1.763 1.155 2.515 2.821 -23 

Mazăre boabe 353 198 439 1.024 619 75 

Sursă: INS Tempo Online 

 
Anexa 2.13. Producţia agricolă vegetală la principalele culturi în România, Regiunea Nord-Vest şi judeţul 

Cluj (tone) 
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Principalele culturi 
Regiunea 2005 2010 

2010/2005 

(%) 

Cereale boabe 

România 19.345.464 16.712.883 -13,61 

Regiunea Nord-Vest 2.013.104 1.606.069 -20,22 

Judeţul Cluj 348.893 196.537 -43,67 

Grâu şi secară 

România 7.389.626 5.846.091 -20,89 

Regiunea Nord-Vest 611.592 344.239 -43,71 

Judeţul Cluj 99.503 44.328 -55,45 

Secară 

România 48.962 34.281 -29,98 

Regiunea Nord-Vest 10.447 4.831 -53,76 

Judeţul Cluj 1.752 941 -46,29 

Grâu - total 

România 7.340.664 5.811.810 -20,83 

Regiunea Nord-Vest 601.145 339.408 -43,54 

Judeţul Cluj 97.751 43.387 -55,61 

Grâu comun 

România 7.330.504 5.783.568 -21,10 

Regiunea Nord-Vest 600.559 337.128 -43,86 

Judeţul Cluj 97.165 43.387 -55,35 

Orz si orzoaică 

România 1.079.148 1.311.035 21,49 

Regiunea Nord-Vest 141.570 82.686 -41,59 

Judeţul Cluj 52.099 19.433 -62,70 

Orz 

România 579.564 777.074 34,08 

Regiunea Nord-Vest 76.818 30.990 -59,66 

Judeţul Cluj 9.597 3.401 -64,56 

Ovăz 

România 377.456 304.462 -19,34 

Regiunea Nord-Vest 94.157 56.202 -40,31 

Judeţul Cluj 14.158 6.001 -57,61 

Porumb boabe 

România 10.388.499 9.042.032 -12,96 

Regiunea Nord-Vest 1.116.378 1.096.326 -1,80 

Judeţul Cluj 181.079 123.768 -31,65 

Leguminoase pentru boabe 

România 80.913 61.344 -24,19 

Regiunea Nord-Vest 5.383 3.296 -38,77 

Judeţul Cluj 3.658 1.990 -45,60 

Mazăre boabe 

România 39.096 39.677 1,49 

Regiunea Nord-Vest 799 1.056 32,17 

Judeţul Cluj 353 476 34,84 

Fasole boabe 

România 41.733 21.059 -49,54 

Regiunea Nord-Vest 4.578 2.204 -51,86 

Judeţul Cluj 3.300 1.514 -54,12 

Sfecla de zahar 

România 729.658 837.895 14,83 

Regiunea Nord-Vest 215.723 255.310 18,35 

Judeţul Cluj 63.564 31.400 -50,60 

Cartofi - total România 3.738.594 3.283.866 -12,16 
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Principalele culturi 
Regiunea 2005 2010 

2010/2005 

(%) 

Regiunea Nord-Vest 825.911 550.218 -33,38 

Judeţul Cluj 189.825 87.520 -53,89 

Cartofi timpurii, semitimpurii şi 

de vară 

România 464.989 412.283 -11,33 

Regiunea Nord-Vest 47.062 30.831 -34,49 

Judeţul Cluj 21.857 8.949 -59,06 

Cartofi de toamnă 

România 3.273.605 2.871.583 -12,28 

Regiunea Nord-Vest 778.849 519.387 -33,31 

Judeţul Cluj 167.968 78.571 -53,22 

Legume - total 

România 3.624.612 3.863.617 6,59 

Regiunea Nord-Vest 381.531 342.731 -10,17 

Judeţul Cluj 127.983 92.493 -27,73 

Tomate 

România 626.960 768.532 22,58 

Regiunea Nord-Vest 67.557 63.317 -6,28 

Judeţul Cluj 17.775 19.038 7,11 

Vinete 

România 97.902 144.391 47,49 

Regiunea Nord-Vest 8.570 13.510 57,64 

Judeţul Cluj 2.537 1.196 -52,86 

Ceapă uscată 

România 363.625 369.142 1,52 

Regiunea Nord-Vest 46.452 36.760 -20,86 

Judeţul Cluj 21.804 12.814 -41,23 

Usturoi uscat 

România 68.374 67.215 -1,70 

Regiunea Nord-Vest 8.556 6.017 -29,68 

Judeţul Cluj 3.361 1.161 -65,46 

Varză albă 

România 1.009.430 981.219 -2,79 

Regiunea Nord-Vest 126.159 106.459 -15,62 

Judeţul Cluj 40.506 27.815 -31,33 

Ardei 

România 203.751 243.493 19,51 

Regiunea Nord-Vest 15.650 14.988 -4,23 

Judeţul Cluj 3.456 2.053 -40,60 

Rădăcinoase comestibile 

România 229.569 241.578 5,23 

Regiunea Nord-Vest 44.908 34.732 -22,66 

Judeţul Cluj 21.601 14.999 -30,56 

Legume proaspete din grădinile 

familiale 

România 935.944 1.384.389 47,91 

Regiunea Nord-Vest 137.766 160.411 16,44 

Judeţul Cluj 36.798 36.526 -0,74 

Sursă: INS Tempo Online 

 
Anexa 2.14. Producţia de fructe pe specii de pomi în judeţul Cluj (tone) 

Categorii de fructe 2005 2006 2007 2008 2009 
2009/2005 

(%) 

Total 40.449 37.775 8.278 11.825 20.690 -49 
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Categorii de fructe 2005 2006 2007 2008 2009 
2009/2005 

(%) 

Prune 9.816 10.860 3.334 4.409 8.202 -16 

Mere 22.736 21.747 3.568 5.573 10.173 -55 

Pere 2.842 2.155 622 693 820 -71 

Piersici 179 78 15 38 39 -78 

Nectarine : : : 3 : : 

Cireşe şi vişine 3.436 1.625 471 375 594 -83 

Caise şi zarzăre 185 166 89 94 180 -3 

Nuci 1.019 823 130 496 512 -50 

Căpşuni : 1 2 11 16 100 

Alte fructe 226 320 47 133 154 -32 

Fructe din grădinile familiale 3.601 1.525 162 339 339 -91 

Sursă: INS Tempo Online 

 

Anexa 2.15. Producţia de fructe pe specii de pomi în România, Regiunea Nord–Vest şi judeţul Cluj (tone) 

Categorii de fructe 
Regiunea 2005 2010 

2010/2005 

(%) 

România 

România 1.647.017 1.419.618 -13,81 

Regiunea Nord-Vest 253.226 211.098 -16,64 

Judeţul Cluj 40.449 14.300 -64,65 

Prune 

România 622.357 624.884 0,41 

Regiunea Nord-Vest 75.656 65.750 -13,09 

Judeţul Cluj 9.816 7.166 -27,00 

Mere 

România 637.979 552.860 -13,34 

Regiunea Nord-Vest 124.690 98.122 -21,31 

Judeţul Cluj 22.736 4.847 -78,68 

Pere 

România 88.890 60.375 -32,08 

Regiunea Nord-Vest 13.967 10.064 -27,94 

Judeţul Cluj 2.842 867 -69,49 

Piersici 

România 29.104 10.856 -62,70 

Regiunea Nord-Vest 4.523 3.779 -16,45 

Judeţul Cluj 179 37 -79,33 

Nectarine 

România : 385 : 

Regiunea Nord-Vest : 105 : 

Judeţul Cluj : : : 

Cireşe şi vişine 

România 117.859 70.290 -40,36 

Regiunea Nord-Vest 10.610 8.475 -20,12 

Judeţul Cluj 3.436 596 -82,65 

Caise şi zarzăre 

România 52.410 23.804 -54,58 

Regiunea Nord-Vest 2.209 2.955 33,77 

Judeţul Cluj 185 155 -16,22 

Nuci România 47.810 34.359 -28,13 
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Categorii de fructe 
Regiunea 2005 2010 

2010/2005 

(%) 

Regiunea Nord-Vest 5.725 7.166 25,17 

Judeţul Cluj 1.019 518 -49,17 

Căpşuni 

România 18.158 21.434 18,04 

Regiunea Nord-Vest 11.897 13.428 12,87 

Judeţul Cluj 0 22 100,00 

Alte fructe 

România 31.757 20.371 -35,85 

Regiunea Nord-Vest 3.621 1.254 -65,37 

Judeţul Cluj 226 92 -59,29 

Fructe din grădinile familiale 

România 118.939 27.743 -76,67 

Regiunea Nord-Vest 8.312 2.505 -69,86 

Judeţul Cluj 3.601 1.061 -70,54 

Sursă: INS Tempo Online 

 
Anexa 2.16. Producţia totală de struguri în judeţul Cluj (tone) 

Categorii de vii 2005 2006 2007 2008 2009 
2009/2005 

(%) 

Total - vii pe rod 757 1.362 939 544 1.028 36 

Vii altoite pe rod 353 814 763 422 796 125 

Vii hibride pe rod 264 548 176 122 232 -12 

Struguri de masă : : 31 6 51 : 

Struguri de vin 617 1.362 908 538 977 58 

Sursă: INS Tempo Online 

 

Anexa 2.17. Producţia totală de struguri în România, în regiunea Nord – Vest şi în judeţul Cluj (tone) 

Categorii de vii Regiunea 2005 2010 2010/2005 (%) 

Total - vii pe rod 

România 505.849 740.118 46,31 

Regiunea Nord-

Vest 32.839 20.759 -36,79 

Judeţul Cluj 757 908 19,95 

Vii altoite pe rod 

România 231.012 455.195 97,04 

Regiunea Nord-

Vest 4.296 2.694 -37,29 

Judeţul Cluj 353 783 121,81 

Vii hibride pe rod 

România 265.084 284.923 7,48 

Regiunea Nord-

Vest 28.188 18.065 -35,91 

Judeţul Cluj 264 125 -52,65 

Struguri de masă 

România 31.486 49.656 57,71 

Regiunea Nord-

Vest 819 338 -58,73 

Judeţul Cluj : 2 : 

Struguri de vin România 464.610 690.462 48,61 
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Regiunea Nord-

Vest 31.665 20.421 -35,51 

Judeţul Cluj 617 906 46,84 

Sursă: INS Tempo Online 

 

Anexa 2.18. Efectivele de animale în România, Regiunea Nord-Vest şi judeţul Cluj (capete) 

Categorii 

de animale 
Regiunea 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bovine 

România 2.861.671 2.933.596 2.818.983 2.683.611 2.512.296 2.001.105 

Regiunea Nord-Vest 481.008 498.607 453.616 413.146 405.039 348.075 

Judeţul Cluj 85.303 93.035 82.910 74.173 72.439 53.663 

Vaci, 

bivoliţe şi 

juninci 

România 1.811.987 1.809.832 1.732.151 1.638.534 1.569.491 1.299.101 

Regiunea Nord-Vest 329.007 336.524 303.897 277.387 270.375 247.455 

Judeţul Cluj 61.317 66.151 59.708 51.993 50.571 40.283 

Juninci 

România 153.620 141.158 135.952 133.033 128.093 101.012 

Regiunea Nord-Vest 35.898 30.391 25.186 20.872 19.787 23.511 

Judeţul Cluj 6.538 5.107 4.958 3.334 2.794 3.230 

Vaci şi 

bivoliţe 

România 1.658.367 1.668.674 1.596.199 1.505.501 1.441.398 1.198.089 

Regiunea Nord-Vest 293.109 306.133 278.711 256.515 250.588 223.944 

Judeţul Cluj 54.779 61.044 54.750 48.659 47.777 37.053 

Porcine 

România 6.622.302 6.814.605 6.564.907 6.173.682 5.793.415 5.428.272 

Regiunea Nord-Vest 1.073.294 991.521 885.048 844.171 753.374 687.357 

Judeţul Cluj 227.660 226.683 181.516 148.415 122.322 100.932 

Scroafe de 

prăşilă 

România 494.491 520.454 442.478 376.436 359.299 355.603 

Regiunea Nord-Vest 76.117 75.738 54.385 40.528 37.599 40.730 

Judeţul Cluj 21.289 18.650 11.019 6.634 4.600 5.598 

Scrofiţe 

pentru 

reproducţie 

România 75.056 95.559 97.286 83.702 69.496 53.959 

Regiunea Nord-Vest 7.393 7.080 7.981 5.142 5.699 7.149 

Judeţul Cluj 2.931 2.815 2.395 1.196 1.080 999 

Ovine 

România 7.610.958 7.678.207 8.469.195 8.881.582 9.141.482 8.417.437 

Regiunea Nord-Vest 1.051.341 1.073.877 1.198.889 1.306.489 1.393.323 1.335.270 

Judeţul Cluj 326.071 317.426 305.040 326.947 384.360 353.536 

Oi şi 

mioare 

România 6.452.817 6.526.303 7.206.980 7.597.413 7.817.798 7.337.777 

Regiunea Nord-Vest 891.856 902.605 996.793 1.108.581 1.171.243 1.164.845 

Judeţul Cluj 284.182 268.287 238.868 267.723 314.475 307.683 

Caprine 

România 686.765 727.406 865.070 898.307 917.304 1.240.786 

Regiunea Nord-Vest 63.259 68.429 75.276 82.171 79.685 92.603 

Judeţul Cluj 7.341 10.049 11.077 16.205 14.410 17.760 

Capre 

România 581.300 615.637 713.437 740.549 754.744 1.031.951 

Regiunea Nord-Vest 56.134 55.543 59.359 67.118 65.100 71.175 

Judeţul Cluj 6.275 8.195 7.709 12.025 10.903 8.818 

Cabaline România 833.952 804.867 862.396 819.513 763.988 610.857 
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Categorii 

de animale 
Regiunea 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Regiunea Nord-Vest 106.029 101.364 106.582 102.960 90.588 74.101 

Judeţul Cluj 17.263 18.568 22.134 19.758 17.636 13.683 

Cabaline 

de muncă 

România 762.201 720.710 750.608 729.721 763.988 561.397 

Regiunea Nord-Vest 93.809 91.967 89.119 89.460 90.588 68.759 

Judeţul Cluj 16.318 16.458 19.504 18.376 17.636 12.763 

Păsări 

România 86.552.203 84.990.600 82.035.594 84.372.515 83.843.079 80.844.859 

Regiunea Nord-Vest 10.013.644 9.822.134 8.664.768 9.645.934 9.295.236 9.456.441 

Judeţul Cluj 2.829.180 2.624.865 1.927.113 2.136.014 1.932.184 1.858.940 

Păsări 

ouătoare 

adulte 

România 49.724.531 50.278.240 45.207.992 45.528.605 45.045.821 44.503.511 

Regiunea Nord-Vest 6.411.136 6.421.193 5.507.892 5.652.915 5.425.711 5.596.498 

Judeţul Cluj 1.633.732 1.688.130 1.068.659 962.334 921.984 878.643 

Familii de 

albine 

România 888.180 891.043 982.368 998.359 1.057.186 1.274.917 

Regiunea Nord-Vest 123.148 118.518 128.863 126.541 129.207 170.269 

Judeţul Cluj 14.725 17.472 18.865 18.742 18.667 24.175 

Iepuri 

România 569.602 478.932 494.830 457.774 455.563 267.995 

Regiunea Nord-Vest 135.840 95.634 86.693 86.275 81.348 54.651 

Judeţul Cluj 16.183 8.736 8.030 9.971 12.016 7.693 

Sursă: INS Tempo Online 

 

Anexa 2.19. Producţia agricolă animală în judeţul Cluj 

Categorii de produse agricole 

animale 

Unităţi de 

măsură 
2005 2006 2007 2008 2009 

2009/2005 

(%) 

Greutatea în viu a animalelor 

destinate sacrificării pentru 

consum - total 

Tone greutate vie 59.551 58.033 57.324 55.999 51.664 -13 

Greutatea în viu a animalelor 

destinate sacrificării pentru 

consum - bovine 

Tone greutate vie 14.091 16.840 19.947 20.004 17.652 25 

Greutatea în viu a animalelor 

destinate sacrificării pentru 

consum - porcine 

Tone greutate vie 28.497 24.678 21.153 17.044 14.348 -50 

Greutatea în viu a animalelor 

destinate sacrificării pentru 

consum - ovine şi caprine 

Tone greutate vie 4.524 4.301 3.995 3.588 3.434 -24 

Greutatea în viu a animalelor 

destinate sacrificării pentru 

consum - păsări 

Tone greutate vie 12.306 12.196 12.199 15.362 16.230 32 

Producţia de lapte (inclusiv 

consumul viţeilor) - total (fizic) 
Mii hectolitri 2.057 2.283 2.360 2.081 1.760 -14 

Producţia de lapte (inclusiv 

consumul viţeilor) - de vacă şi 

bivoliţă (fizic) 

Mii hectolitri 1.886 2.032 2.143 1.880 1.570 -17 
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Categorii de produse agricole 

animale 

Unităţi de 

măsură 
2005 2006 2007 2008 2009 

2009/2005 

(%) 

Producţia de lapte - oaie şi capră 

(fizic) 
Mii hectolitri 171 251 218 201 190 11 

Producţia de lână Tone 691 795 660 747 779 13 

Producţia de ouă Milioane bucăţi 276 246 141 153 146 -47 

Producţia de miere extrasă Tone 300 284 297 383 373 24 

Sursă: INS Tempo Online 

 
Anexa 2.20. Producţia agricolă animală în România, Regiunea Nord–Vest şi judeţul Cluj, 2005-2010 

Categorii de produse agricole 

animale 
UM 

 2005 2010 

2010/2005 

(%) 

Greutatea în viu a animalelor 

destinate sacrificării pentru consum - 

România 

Tone 

greutate 

vie 

România 1.507.751 1.305.260 -13,43 

Regiunea Nord-Vest 206.604 154.938 -25,01 

Judeţul Cluj 59.551 36.246 -39,13 

Greutatea în viu a animalelor 

destinate sacrificării pentru consum - 

bovine 

Tone 

greutate 

vie 

România 382.764 205.347 -46,35 

Regiunea Nord-Vest 65.326 30.320 -53,59 

Judeţul Cluj 14.091 6.276 -55,46 

Greutatea în viu a animalelor 

destinate sacrificării pentru consum - 

porcine 

Tone 

greutate 

vie 

România 605.220 552.734 -8,67 

Regiunea Nord-Vest 91.267 61.268 -32,87 

Judeţul Cluj 28.497 9.869 -65,37 

Greutatea în viu a animalelor 

destinate sacrificării pentru consum - 

ovine şi caprine 

Tone 

greutate 

vie 

România 113.938 99.524 -12,65 

Regiunea Nord-Vest 14.598 14.145 -3,10 

Judeţul Cluj 4.524 3.286 -27,37 

Greutatea în viu a animalelor 

destinate sacrificării pentru consum - 

păsări 

Tone 

greutate 

vie 

România 401.456 446.387 11,19 

Regiunea Nord-Vest 34.631 49.082 41,73 

Judeţul Cluj 12.306 16.798 36,50 

Producţia de lapte (inclusiv consumul 

viţeilor) - România (fizic) 

Mii 

hectolitri 

România 60.613,824 49.129 -18,95 

Regiunea Nord-Vest 10.211,777 8.898 -12,87 

Judeţul Cluj 2.057,409 1.669 -18,88 

Producţia de lapte (inclusiv consumul 

viţeilor) - de vacă şi bivoliţă (fizic) 

Mii 

hectolitri 

România 55.333,817 42.824 -22,61 

Regiunea Nord-Vest 9.535,477 7.974 -16,38 

Judeţul Cluj 1.886,324 1.487 -21,17 

Producţia de lapte - oaie şi capră 

(fizic) 

Mii 

hectolitri 

România 5.280,008 6.305 19,41 

Regiunea Nord-Vest 676,3 924 36,63 

Judeţul Cluj 171,086 182 6,38 

Producţia de lână Tone 

România 18.390,33 20.457 11,24 

Regiunea Nord-Vest 2.553,12 3.238 26,83 

Judeţul Cluj 690,734 818 18,42 

Producţia de ouă 
Milioane 

bucăţi 

România 7.309,7799 6.199 -15,20 

Regiunea Nord-Vest 1.031,7332 859 -16,74 

Judeţul Cluj 276,024 141 -48,92 

Producţia de miere extrasă Tone România 17.703,468 22.222 25,52 
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Regiunea Nord-Vest 2.406,948 2.771 15,13 

Judeţul Cluj 300,333 368 22,53 

Sursă: INS Tempo Online 

 

 
Anexa 2.21. Valoarea producţiei ramurii agricole pe sectoare în judeţul Cluj (Mii lei RON) 

Ramuri agricole 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 1.591.116 1.827.308 1.620.268 1.778.505 1.681.413 

Vegetală 922.061 1.130.360 974.842 1.078.050 929.772 

Animală 662.490 686.701 633.911 686.748 741.531 

Servicii agricole 6.565 10.247 11.515 13.707 10.110 

Sursă: INS Tempo Online 

 
Anexa 2.22. Valoarea producţiei ramurii agricole pe sectoare în România şi Regiunea Nord–Vest (Mii lei 

RON) 

Ramuri agricole Regiunea 2005 2009 

Total 

România 46.539.540 59.928.386 

Regiunea Nord-Vest 6.814.696 8.503.453 

Bihor 1.574.790 2.075.195 

Bistriţa - Năsăud 935.497 1.178.705 

Cluj 1.591.116 1.681.413 

Maramureş 1.044.507 1.451.824 

Satu Mare 1.021.704 1.206.700 

Sălaj 647.082 909.616 

Vegetală 

România 27.958.975 35.735.477 

Regiunea Nord-Vest 4.036.574 5.022.147 

Bihor 879.070 1.278.186 

Bistriţa - Năsăud 579.280 637.979 

Cluj 922.061 929.772 

Maramureş 563.843 840.197 

Satu Mare 649.426 747.378 

Sălaj 442.894 588.635 

Animală 

România 18.185.748 23.441.606 

Regiunea Nord-Vest 2.753.550 3.441.397 

Bihor 686.317 772.262 

Bistriţa - Năsăud 353.174 539.778 

Cluj 662.490 741.531 

Maramureş 478.725 610.247 

Satu Mare 370.365 457.469 

Sălaj 202.479 320.110 

Servicii agricole 
România 394.817 751.303 

Regiunea Nord-Vest 24.572 39.909 
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Ramuri agricole Regiunea 2005 2009 

Bihor 9.403 24.747 

Bistriţa - Năsăud 3.043 948 

Cluj 6.565 10.110 

Maramureş 1.939 1.380 

Satu Mare 1.913 1.853 

Sălaj 1.709 871 

Sursă: INS Tempo Online 

 
Anexa 2.23. Producţia medie la hectar, la principalele culturi, 2005-2010 

Principalele 

culturi 
Regiune 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producţia 

medie 

2005-2010 

2010/2005 

kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha % 

Cereale 

pentru 

boabe 

România 3.298 3.081 1.523 3.229 2.815 3.316 2.877 0,55 

Regiunea 

Nord-Vest 
3.398 3.138 2.480 3.528 2.705 3.499 3.125 2,97 

Judeţul Cluj 3.142 3.004 2.326 3.155 2.820 3.243 2.948 3,21 

Grâu şi 

secară 

România 2.960 2.740 1.542 3.397 2.419 2.685 2.624 -9,29 

Regiunea 

Nord-Vest 
3.154 2.764 2.375 3.430 2.224 2.913 2.810 -7,64 

Judeţul Cluj 2.955 2.806 2.476 3.208 2.545 3.107 2.850 5,14 

Secară 

România 2.371 2.072 1.702 2.416 2.124 2.355 2.173 -0,67 

Regiunea 

Nord-Vest 
2.579 1.965 1.915 2.119 2.048 2.481 2.185 -3,80 

Judeţul Cluj 2.635 1.569 1.865 1.889 2.460 2.457 2.146 -6,76 

Grâu - total 

România 2.965 2.746 1.541 3.403 2.421 2.688 2.627 -9,34 

Regiunea 

Nord-Vest 
3.166 2.775 2.381 3.445 2.228 2.920 2.819 -7,77 

Judeţul Cluj 2.961 2.830 2.490 3.230 2.551 3.125 2.865 5,54 

Grâu comun 

România 2.965 2.746 1.542 3.403 2.423 2.690 2.628 -9,27 

Regiunea 

Nord-Vest 
3.167 2.775 2.382 3.445 2.228 2.926 2.821 -7,61 

Judeţul Cluj 2.966 2.830 2.490 3.230 2.551 3.125 2.865 5,36 

Orz şi 

orzoaică 

România 2.227 2.331 1.461 3.069 2.284 2.542 2.319 14,14 

Regiunea 

Nord-Vest 
2.485 2.303 2.104 2.422 1.809 2.342 2.244 -5,75 

Judeţul Cluj 2.343 2.277 1.977 2.385 1.595 2.115 2.115 -9,73 

Orz 

România 2.621 2.563 1.772 3.564 2.858 3.003 2.730 14,57 

Regiunea 

Nord-Vest 
2.841 2.456 2.401 2.564 2.277 2.733 2.545 -3,80 

Judeţul Cluj 3.448 2.619 2.624 3.430 2.973 3.435 3.088 -0,38 

Ovăz România 1.757 1.763 1.206 1.906 1.459 1.679 1.628 -4,44 
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Principalele 

culturi 
Regiune 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producţia 

medie 

2005-2010 

2010/2005 

kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha % 

Regiunea 

Nord-Vest. 
1.652 1.620 1.144 1.822 1.352 1.503 1.516 -9,02 

Judeţul Cluj 1.808 1.342 1.377 2.004 1.558 1.468 1.593 -18,81 

Porumb 

boabe 

România 3.952 3.565 1.526 3.215 3.409 4.309 3.329 9,03 

Regiunea 

Nord-Vest 
4.174 3.762 2.785 4.037 3.429 4.275 3.744 2,42 

Judeţul Cluj 3.885 3.458 2.402 3.540 3.557 3.833 3.446 -1,34 

Sorg 

România 1.304 1.799 1.128 2.608 2.359 1.816 1.836 39,26 

Regiunea 

Nord-Vest 
: 2.522 1.286 2.000 1.162 2.451 1.570 100,00 

Judeţul Cluj : : : : : 3.000 : : 

Mazăre 

boabe 

România 1.776 2.002 758 2.056 1.323 1.708 1.604 -3,83 

Regiunea 

Nord-Vest 
1.824 2.049 1.241 2.919 1.461 2.384 1.980 30,70 

Judeţul Cluj 2.486 2.276 2.298 3.580 1.971 3.748 2.727 50,76 

Fasole 

boabe 

România 1.236 955 605 1.078 1.089 1.212 1.029 -1,94 

Regiunea 

Nord-Vest 
1.779 794 1.067 1.550 1.579 1.654 1.404 -7,03 

Judeţul Cluj 1.973 797 1.478 1.642 1.762 1.813 1.578 -8,11 

Floarea 

soarelui 

România 1.381 1.540 654 1.437 1.433 1.597 1.340 15,64 

Regiunea 

Nord-Vest 
1.529 1.607 1.080 2.095 1.420 1.272 1.501 -16,81 

Judeţul Cluj 1.746 1.884 1.205 1.842 1.736 1.715 1.688 -1,78 

Rapiţă 

România 1.681 1.590 991 1.844 1.357 1.755 1.536 4,40 

Regiunea 

Nord-Vest 
2.204 1.461 1.209 1.693 1.156 1.554 1.546 -29,49 

Judeţul Cluj 2.385 1.825 1.827 2.087 1.406 1.425 1.826 -40,25 

Soia boabe 

România 2.186 1.807 1.021 1.817 1.726 2.345 1.817 7,27 

Regiunea 

Nord-Vest 
1.820 1.822 1.306 2.172 1.887 2.746 1.959 50,88 

Judeţul Cluj 1.837 1.810 1.710 1.985 1.545 2.401 1.881 30,70 

In pentru 

ulei 

România 688 1.107 799 706 1.311 1.123 956 63,23 

Regiunea 

Nord-Vest 
: 528 500 : 778 618 : : 

Judeţul Cluj : : : : : 2.000 : : 

Sfecla de 

zahăr 

România 28.932 28.942 26.065 34.564 38.296 38.036 32.473 31,47 

Regiunea 

Nord-Vest 
38.426 31.991 33.196 41.559 43.995 51.871 40.173 34,99 

Judeţul Cluj 33.227 31.559 36.960 33.094 36.496 50.974 37.052 53,41 
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Principalele 

culturi 
Regiune 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producţia 

medie 

2005-2010 

2010/2005 

kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha % 

Tutun 

România 1.033 1.195 1.025 1.916 1.842 1.939 1492 87,71 

Regiunea 

Nord-Vest 
1.746 1.347 2.409 2.095 1.116 1.317 1.672 -24,57 

Judeţul Cluj 2.000 1.516 2.409 1.800 2.000 1.800 1.921 -10,00 

Cartofi - 

total 

România 13.078 14.191 13.663 14.108 15.498 13.354 13.982 2,11 

Regiunea 

Nord-Vest 
13.373 13.786 13.999 13.854 14.833 11.484 13.555 -14,13 

Judeţul Cluj 15.431 16.363 16.037 18.384 17.411 15.355 16.497 -0,49 

Cartofi 

timpurii, 

semitimpurii 

şi de vara 

România 13.030 12.922 12.280 13.227 13.239 13.160 12.976 1,00 

Regiunea 

Nord-Vest 
11.605 10.891 14.276 11.021 14.886 11.636 12.386 0,27 

Judeţul Cluj 12.750 13.087 15.334 9.374 14.540 14.864 13.325 16,58 

Cartofi de 

toamnă 

România 13.085 14.361 13.873 14.241 15.833 13.382 14.129 2,27 

Regiunea 

Nord-Vest 
13.485 13.983 13.982 14.049 14.829 11.475 13.634 -14,91 

Judeţul Cluj 15.779 16.681 16.149 20.205 18.013 15.414 17.040 -2,31 

Tomate 

România 13.302 16.468 13.916 15.814 15.395 15.443 15.056 16,10 

Regiunea 

Nord-Vest 
13.804 14.893 14.408 15.440 15.809 15.276 14.938 10,66 

Judeţul Cluj 13.032 17.226 14.018 19.815 19.411 23.417 17.820 79,69 

Ceapă 

uscată 

România 10.198 11.554 9.526 11.294 10.748 10.908 10.705 6,96 

Regiunea 

Nord-Vest 
10.589 14.124 11.375 11.951 10.794 11.477 11.718 8,39 

Judeţul Cluj 12.284 16.743 14.749 11.739 10.374 15.182 13.512 23,59 

Usturoi 

uscat 

România 5.506 4.893 4.359 5.244 4.812 5.250 5.011 -4,65 

Regiunea 

Nord-Vest 
6.511 5.258 5.158 5.731 4.713 5.535 5.484 -14,99 

Judeţul Cluj 7.452 5.980 5.391 6.992 6.230 6.597 6.440 -11,47 

Varză albă 

România 18.406 24.227 19.364 19.680 20.724 20.858 20.543 13,32 

Regiunea 

Nord-Vest 
17.864 22.415 20.660 20.584 20.570 21.156 20.542 18,43 

Judeţul Cluj 22.756 25.217 26.632 21.019 25.442 24.969 24.339 9,72 

Ardei 

România 10.736 12.135 9.931 11.824 12.295 11.592 11.419 7,97 

Regiunea 

Nord-Vest 
8.618 10.176 9.605 11.344 8.888 10.690 9.887 24,04 

Judeţul Cluj 7.801 9.966 9.747 10.959 8.323 9.870 9.444 26,52 

Pepeni verzi 

şi galbeni 

România 18.602 18.519 13.161 18.942 19.490 21.055 18.295 13,19 

Regiunea 

Nord-Vest 
24.622 20.511 16.545 25.035 20.002 22.976 21.615 -6,69 
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Principalele 

culturi 
Regiune 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producţia 

medie 

2005-2010 

2010/2005 

kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha kg/ ha % 

Judeţul Cluj 21.560 21.143 18.036 25.240 13.400 24.182 20.594 12,16 

Furaje 

perene 

România 17.206 17.224 13.060 15.518 15.665 15.670 15.724 -8,93 

Regiunea 

Nord-Vest 
16.158 14.808 13.816 15.401 15.515 15.869 15.261 -1,79 

Judeţul Cluj 14.781 15.919 15.432 18.082 18.049 19.072 16.889 29,03 

Lucernă (în 

echivalent 

masă verde) 

România 20.194 19.887 13.817 17.109 17.280 16.945 17.539 -16,09 

Regiunea 

Nord-Vest 
19.382 18.311 16.142 18.123 18.152 17.487 17.933 -9,78 

Judeţul Cluj 18.036 19.557 16.855 21.296 21.509 22.264 19.920 23,44 

Trifoi (în 

echivalent 

masă verde) 

România 17.442 15.373 13.112 14.919 15.239 15.827 15.319 -9,26 

Regiunea 

Nord-Vest 
17.252 13.697 12.351 13.790 14.130 14.756 14.329 -14,47 

Judeţul Cluj 14.095 13.132 14.517 14.632 14.525 15.641 14.424 10,97 

Furaje verzi 

anuale 

România 10.451 13.023 10.566 12.292 12.935 14.142 12.235 35,32 

Regiunea 

Nord-Vest 
10.386 12.278 13.233 15.767 15.084 17.159 13.985 65,21 

Judeţul Cluj 12.998 10.462 17.858 20.328 21.231 19.463 17.057 49,74 

Porumb 

verde 

furajer 

România 21.703 19.263 13.826 19.416 24.363 27.407 20.996 26,28 

Regiunea 

Nord-Vest 
21.104 21.303 17.291 24.906 26.280 30.033 23.486 42,31 

Judeţul Cluj 25.027 24.997 26.937 25.028 32.733 34.798 28.253 39,04 

Sursă: INS Tempo Online 

 
Anexa 2.24. Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură (la sfârşitul anului) în 

România, regiunea Nord-Vest şi în judeţul Cluj, între 2005 şi 2010 (număr) 

Categorii Regiune 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2005 (%) 

Tractoare 

agricole fizice 

România 173.043 174.563 174.003 174.790 176.841 180.433 4,27 

Regiunea 

Nord-Vest 
26.464 27.061 27.739 27.972 29.368 31.694 19,76 

Judeţul Cluj 5.184 5.086 5.090 5.083 5.091 5.147 -0,71 

Pluguri pentru 

tractor 

România 137.018 138.594 139.782 141.512 142.519 142.671 4,13 

Regiunea 

Nord-Vest 
20.230 20.577 21.443 21.553 23.029 24.371 20,47 

Judeţul Cluj 3.904 3.828 3.835 3.838 3.844 4.289 9,86 

Cultivatoare 

mecanice 

România 27.143 26.317 27.262 27.522 27.675 27.795 2,40 

Regiunea 

Nord-Vest 
2.843 2.775 2.765 2.812 3015 3.073 8,09 

Judeţul Cluj 440 423 410 410 405 413 -6,14 
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Categorii Regiune 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2005 (%) 

Semănători 

mecanice 

România 66.732 67.761 67.674 68.308 68.916 69.337 3,90 

Regiunea 

Nord-Vest 
7.976 8.051 8.173 8.213 8.575 8.934 12,01 

Judeţul Cluj 1.410 1.354 1.347 1.347 1.342 1.389 -1.49 

Maşini de 

stropit şi 

prăfuit cu 

tracţiune 

mecanică 

România 5.679 6.425 5.876 5.876 5.865 5.680 0.02 

Regiunea 

Nord-Vest 
326 281 279 329 338 373 14.42 

Judeţul Cluj 65 28 25 25 25 65 0.00 

Combine 

autopropulsate 

pentru recoltat 

cereale 

România 25.055 24.975 24.656 24.769 24.900 25.285 0.92 

Regiunea 

Nord-Vest 
3.723 3.633 3.612 3.550 3.660 3.942 5.88 

Judeţul Cluj 686 632 630 630 536 661 -3.64 

Combine 

autopropulsate 

pentru recoltat 

furaje 

România 724 752 761 795 779 797 10.08 

Regiunea 

Nord-Vest 
147 131 131 134 137 157 6.80 

Judeţul Cluj 45 30 30 30 30 43 -4.44 

Combine şi 

maşini pentru 

recoltat cartofi 

România 3.856 3.870 3.765 4.100 4.284 4.583 18.85 

Regiunea 

Nord-Vest 
208 224 251 274 285 387 86.06 

Judeţul Cluj 70 64 62 64 54 75 7.14 

Prese pentru 

balotat paie si 

fân 

România 5.028 5.200 5.399 5.783 6.362 7.181 42.82 

Regiunea 

Nord-Vest 
679 715 728 740 845 1.158 70.54 

Judeţul Cluj 119 102 100 98 99 192 61.34 

Vindrovere 

pentru furaje 

România 1.224 1.250 1.269 1.232 1.263 1.233 0.74 

Regiunea 

Nord-Vest 
113 111 110 108 111 109 -3.54 

Judeţul Cluj 13 11 11 11 11 10 -23.08 

Sursă: INS Tempo Online 
 

Anexa 2.25. Exportul şi importul FOB de mărfuri, pentru capitole relevante sectorului agricol din judeţul 

Cluj şi total, anul 2010 

COD 

NC 
CAPITOLE 

Export 

(mii 

euro) 

Import 

(mii 

euro) 

I ANIMALE VII ŞI PRODUSE ANIMALE 9.658 21.581 

01 ANIMALE VII 8.943 3.006 

02 CARNE ŞI MĂRUNTAIE COMESTIBILE 606 15.365 

03 
PEŞTE ŞI CRUSTACEE, MOLUŞTE ŞI ALTE NEVERTEBRATE 

ACVATICE 
68 25 

04 
LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI; MIERE 

NATURALĂ; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALĂ 
41 2.271 
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COD 

NC 
CAPITOLE 

Export 

(mii 

euro) 

Import 

(mii 

euro) 

05 
ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ŞI 

NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE 
0 914 

II PRODUSE VEGETALE 6.060 10.139 

06 PLANTE VII ŞI PRODUSE DE FLORICULTURĂ 0 1.521 

07 LEGUME, PLANTE, RĂDĂCINI ŞI TUBERCULI, ALIMENTARE 3.025 1.025 

08 FRUCTE COMESTIBILE; COJI DE CITRICE SAU DE PEPENI 1.435 695 

09 CAFEA, CEAI, MATE ŞI MIRODENII 435 1.334 

10 CEREALE 85 2.061 

11 
PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORĂRITULUI; MALŢ; AMIDON 

ŞI FECULE; INULINĂ; GLUTEN DE GRÂU 
87 574 

12 
SEMINŢE ŞI FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINŢE ŞI FRUCTE 

DIVERSE; PLANTE INDUSTRIALE SAU MEDICINALE; PAIE 
994 2.662 

13 GUME RĂŞINI ŞI ALTE SEVE ŞI EXTRACTE VEGETALE 0 264 

14 
MATERIALE PENTRU ÎMPLETIT ŞI ALTE PRODUSE DE 

ORIGINE VEGETALĂ, NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE 
0 2 

III GRĂSIMI ŞI ULEIURI ANIMALE SAU VEGETALE 12 524 

15 

GRĂSIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; 

PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRAŞIMI 

ALIMENTARE 

12 524 

IV PRODUSE ALIMENTARE, BĂUTURI, TUTUN 8.515 20.856 

16 
PREPARATE DIN CARNE, DIN PEŞTE SAU DIN CRUSTACEE, 

DIN MOLUŞTE SAU DIN ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE 
1.168 1.076 

17 ZAHARURI ŞI PRODUSE ZAHAROASE 171 2.015 

18 CACAO ŞI PREPARATE DIN CACAO 123 482 

19 
PREPARATE PE BAZĂ DE CEREALE, DE FĂINĂ, DE AMIDON, 

DE FECULE SAU DE LAPTE; PRODUSE DE PATISERIE 
120 314 

20 
PREPARATE DIN LEGUME, DIN FRUCTE SAU DIN ALTE PĂRŢI 

DE PLANTE 
1.003 1.906 

21 PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE 4.221 4.898 

22 BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OŢET 1.499 2.452 

23 
REZIDUURI ŞI DEŞEURI ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; 

ALIMENTE PREPARATE PENTRU ANIMALE 
210 7.713 

 TOTAL CAPITOLE I-IV 24.245 53.100 

 TOTAL GENERAL 2.378.537 2.797.749 

Sursă: DJS Cluj 
 

Anexa 2.26. Suprafaţa fondului forestier pe specii de păduri în România, Regiunea Nord-Vest şi judeţul 

Cluj (mii hectare) 

Categorii de 

terenuri şi specii 

de păduri 

Regiunea 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total România 6.390,6 6.427,7 6.484,6 6.469,9 6.494,7 6.515,1 
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Categorii de 

terenuri şi specii 

de păduri 

Regiunea 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Regiunea Nord-

Vest 968,2 963,9 967,7 977,2 979,3 986,6 

Judeţul Cluj 155,6 145,7 147,5 149,8 149,5 157,7 

Suprafaţa pădurilor 

România 6.233 6.272,3 6.314,9 6.308,9 6.334 6.353,7 

Regiunea Nord-

Vest 950,6 945,9 949,1 958,1 961,5 967,9 

Judeţul Cluj 153,6 143,9 145,5 147,8 147,6 155,7 

Răşinoase 

România 1.872,7 1.892,8 1.920,2 1.938,4 1.934,8 1.940,9 

Regiunea Nord-

Vest 282,3 282,9 296 306,6 307 309,8 

Judeţul Cluj 61,7 64,9 65,9 66,9 65,5 71 

Foioase 

România 4.360,3 4.379,5 4.394,7 4.370,5 4.399,2 4.412,8 

Regiunea Nord-

Vest 668,3 663 653,1 651,5 654,5 658,1 

Judeţul Cluj 91,9 79,1 79,6 80,9 82,1 84,7 

Alte terenuri 

România 157,6 155,4 169,6 161 160,7 161,4 

Regiunea Nord-

Vest 17,6 18 18,6 19,1 17,8 18,7 

Judeţul Cluj 2 1,8 1,9 2 1,9 2 

Sursă: INS Tempo Online 

 
Anexa 2.27. Volumul de lemn recoltat pe specii în judeţul Cluj (mii metri cubii) 

Categorii de păduri 2005 2006 2007 2008 2009 
2009/2005 

(%) 

Total 236 232,5 300,9 278,4 220 -7 

Răşinoase 144,4 142,7 219,7 133,6 138,8 -4 

Fag 30,8 30,7 29,3 28,4 26,9 -13 

Stejar 25,1 20,3 22,7 82,4 22,1 -12 

Diverse specii tari 29,4 29,9 22,9 27,9 27,2 -7 

Diverse specii moi 6,3 8,9 6,3 6,1 5 -21 

Sursă: INS Tempo Online 

 
Anexa 2.28. Cifra de afaceri a unităţilor silvice, judeţul Cluj (valori nominale) 

Categorii de produse silvice UM 2005 2006 2007 2008 2009 

Cifra de afaceri a unităţii silvice Mii lei 18.602 21.390 24.853 24.064 27.141 

Produse valorificate Mii lei : : : 21.065,4 23.586,5 

Masă lemnoasă valorificată 
Mii metri 

cubi 
175,3 159,2 207,3 141,6 182,5 

Puieţi forestieri şi ornamentali 

din pepiniere silvice 

Mii 

bucăţi 
987,3 486,6 326,3 650,4 574,1 

Alte produse lemnoase Mii lei : : : 186,6 1.520,8 
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Categorii de produse silvice UM 2005 2006 2007 2008 2009 

Seminţe forestiere Tone : 1 0,1 0,1 0,6 

Fructe de pădure Tone : : : 368,7 420,6 

Ciuperci comestibile din flora 

spontană 
Tone : : : 49 59,5 

Alte produse nelemnoase Mii lei : : : 191,3 143,1 

Produse vânătoreşti Mii lei 144,93 57,4 66 149,9 81 

Produse piscicole Mii lei 1.224,11 1.403,4 1.491,5 1.045,8 1.049,7 

Produse apicole (miere de 

albine) 
Mii lei : : : : 0,2 

Alte valorificări Mii lei 2.428,42 5.581,4 5.399,6 1.538,1 332,4 

Prestări servicii silvice Mii lei : : : 2.988,8 3.311,1 

Despăgubiri, autorizaţii, tarife Mii lei : : : 10,5 243,2 

Sursă: INS Tempo Online 

 
Anexa 2.29. Cifra de afaceri a unităţilor silvice din judeţul Cluj, 2005-2009 (valori deflatate, an de bază 

2009) 

Categorii de produse silvice UM 2005 2006 2007 2008 2009 

Cifra de afaceri a unităţii 

silvice 
Mii lei 23.665,46 25.535,38 28.302,60 25.409,18 27.141,00 

Produse valorificate Mii lei - - - - 23.586,50 

Masă lemnoasă valorificată 
Mii metri 

cubi 
223,02 190,05 236,07 149,52 182,50 

Puieţi forestieri şi ornamentali 

din pepiniere silvice 
Mii bucăţi 1.256,04 580,90 371,59 686,76 574,10 

Alte produse lemnoase Mii lei - - - 197,03 1.520,80 

Seminţe forestiere Tone - 1,19 0,11 0,11 0,60 

Fructe de pădure Tone - - - 389,31 420,60 

Ciuperci comestibile din flora 

spontană 
Tone - - - 51,74 59,50 

Alte produse nelemnoase Mii lei - - - 201,99 143,10 

Produse vânătoreşti Mii lei 184,38 68,52 75,16 158,28 81,00 

Produse piscicole Mii lei 1.557,31 1.675,38 1.698,52 1.104,26 1.049,70 

Produse apicole (miere de 

albine) 
Mii lei - - - - 0,20 

Alte valorificări Mii lei 3.089,44 6.663,08 6.149,06 1.624,08 332,40 

Prestări servicii silvice Mii lei - - - 3.155,87 3.311,10 

Despăgubiri, autorizaţii, tarife Mii lei - - - 11,09 243,20 

Sursă: INS Tempo Online 
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CAPITOLUL 3 

DEZVOLTARE TERITORIALĂ 
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Caracterizarea generală a reţelei de localităţi din judeţul Cluj 
 

Judeţul Cluj are o suprafaţă de 6.674,4 km
2
 (2,8 % din suprafaţa ţării, locul 12 ca mărime) şi o 

populaţie de 694.136 de locuitori (3,2% din populaţia României, la 1 ianuarie 2011, locul 8 în 

ierarhia judeţelor). Reţeaua de localităţi a judeţului este organizată în 6 oraşe (5 municipii şi 

un oraş) şi 75 de comune, cu 420 de sate. Din perspectiva numărului de municipii, judeţul 

Cluj se află pe locul 2 la nivel naţional, iar din cea a numărului de comune doar pe locul 17.  

La nivelul anului 2011, fiecărei unităţi administrativ-teritoriale îi revin 82,4 km
2
, în uşoară 

scădere faţă de începutul anilor 2000, pe fondul apariţiei unei noi comune (Negreni). De 

remarcat este faptul că, la nivel naţional, o unitate administrativ teritorială are o suprafaţă de 

74,9 loc/km
2
 

Populaţia medie a unei comune era, în anul 2011, de 3.123 de locuitori, sub media naţională 

(3.368 de locuitori/comună). Fiecare comună reuneşte, în medie, 5,6 sate, peste media 

naţională de 4,5 sate/comună. Prin urmare, populaţia medie a unui sat din judeţul Cluj este de 

doar 558 de locuitori, în timp ce la nivel naţional depăşeşte 743 de locuitori. Cu toate acestea, 

în judeţul Cluj se regăseşte comuna cu cea mai ridicată populaţie din România: Floreşti, cu 

16.287 de locuitori, la 1 ianuarie 2011.  

Table 3.1. Gruparea comunelor din judeţul Cluj, după numărul de locuitori, la 1 ianuarie 2011 

Gruparea comunelor după 

numărul de locuitori 

% din numărul 

comunelor – judeţul 

Cluj 

% din numărul 

comunelor - România 

Total 100 100 

Sub 1.000 2,7 2,8 

1.000-2.999 62,7 49,3 

3.000-4.999 22,7 31,8 

5.000-6.999 5,3 10,9 

7.000-8.999 2,7 3,4 

9.000-9.999 1,3 0,8 

10.000-11.999 2,7 0,8 
Sursa: INS, „Populaţia României la 1 ianuarie 2011”, 2011 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, în comparaţie cu media naţională, la 

nivelul judeţului Cluj se înregistrează o concentrare a populaţiei rurale fie în localităţi rurale 
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mici (sub 3.000 de locuitori), fie în localităţi rurale foarte mari (peste 7.000 de locuitori), zona 

mediană (3.000-7.000 de locuitori) fiind mai slab reprezentată.  

Table 3.2. Populaţia stabilă a municipiilor şi oraşelor din judeţul Cluj la 1 ianuarie 2011 

Municipiul / Oraşul Populaţia stabilă Bărbaţi Femei 

Cluj-Napoca 307.136 143.238 163.898 

Câmpia Turzii 26.209 12.766 13.443 

Dej 38.075 18.535 19.540 

Gherla 22.012 10.657 11.355 

Turda 56.775 27.293 29.482 

Huedin 9.673 4.698 4.975 

URBAN 459.880 217.187 242.693 
Sursa: INS, „Populaţia României la 1 ianuarie 2011”, 2011 

 

Populaţia urbană reprezintă, în anul 2011, 66,2 % din totalul populaţiei, unui oraş revenindu-i 

în medie 76.647 de locuitori. Cu o populaţie urbană de circa 460.000 de locuitori, ce 

reprezintă 3,8% din populaţia urbană a ţării (locul 3 în ierarhia judeţelor, după Bucureşti şi 

Constanţa), Clujul se încadrează în categoria judeţelor cu nivel ridicat de urbanizare. În plus, 

la 1 ianuarie 2011, Municipiul Cluj-Napoca era al doilea oraş al ţării ca mărime, cu o 

populaţie stabilă de 307.136 de locuitori.  

 

Table 3.3. Gruparea oraşelor din judeţul Cluj, după numărul de locuitori, la 1 ianuarie 2011 

Gruparea oraşelor după 

numărul de locuitori 

% din numărul 

oraşelor – judeţul Cluj 

% din numărul 

oraşelor – România 

Total 100 100 

Sub 10.000 16,7 36,9 

10.000-19.999 0 31,6 

20.000-49.999 50 17,8 

50.000-99.999 16,7 6,3 

100.000-199.999 0 4,1 

200.000-299.999 0 1,9 

300.000 şi peste 16,7 1,6 
Sursa: INS, „Populaţia României la 1 ianuarie 2011”, 2011 
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Se poate remarca faptul că judeţul Cluj se caracterizează prin existenţa unei reţea urbană 

formată dintr-un oraş foarte mare, 5 oraşe medii şi un oraş mic. Ponderea populaţiei urbane 

care trăieşte în oraşe mici (sub 20.000 de locuitori) este de doar 2,1% la nivelul judeţului Cluj, 

în timp ce la nivel naţional este de 18,3%. Pe de altă parte, ponderea populaţiei urbane care 

trăieşte în oraşe foarte mari (peste 300.000 de locuitori) este de 66,8%, în timp ce la nivel 

naţional este de 26,8%.  

Actuala configuraţie a reţelei urbane şi rurale din judeţ a fost influenţată de efectul polarizator 

al municipiului Cluj-Napoca, care a avut următoarele efecte asupra reţelei de localităţi: 

- creşterea accentuată a populaţiei municipiului, mai ales în anii 60-80 ai secolului al XX-lea, 

urmată de o scădere în anii 90 şi de o stagnare în anii 2000.  

- creşterea rapidă a populaţiei din imediata proximitate a populaţiei, mai ales după 1990, ceea 

ce a condus la intrarea unor comune în categoria celor cu populaţie foarte numeroasă (Floreşti 

şi Apahida – peste 10.000 locuitori, Gilău şi Baciu – între 8.000 şi 10.000 de locuitori) – 

fenomenul de suburbanizare. În perioada comunistă aceste localităţi au păstrat o populaţie 

relativ stabilă, pe fondul sporului natural pozitiv, dar au continuat să cedeze locuitori 

municipiului prin fenomenul de migraţie.  

- creşterea lentă sau stagnarea populaţiei din celelalte comune ale zonei metropolitane, aflate 

la o depărtare mai mare de municipiu (Jucu, Bonţida, Chinteni, Feleacu, Sânpaul, etc.), mai 

ales după anul 2000, pe fondul migraţiei dinspre Cluj-Napoca. Înainte de 1989, aceste comune 

au înregistrat scăderi de până la 30% a populaţiei în ultimii 50 de ani, în urma migrării forţei 

de muncă către municipiu 

- scăderea accentuată a populaţiei celorlalte oraşe din judeţ (mai ales Dej, Turda, Câmpia 

Turzii), după 1989, pe fondul restructurării economice, dar şi a migraţiei populaţiei tinere 

către Cluj-Napoca. În perioada comunistă, deşi au înregistrat creşterii mediocre ale populaţiei, 

pe fondul migraţiei forţei de muncă dinspre satele învecinate şi a sporului natural, aceste oraşe 

de mărime medie au înregistrat o balanţă migratorie negativă în raport cu municipiul, care a 

influenţat negativ rata de creştere a populaţiei.  

- depopularea comunelor greu accesibile, îndepărtate de municipiu (mai ales din zona 

montană, cea central nordică – Dealurile Clujului şi Dejului şi Câmpia Transilvaniei). Acest 

proces s-a intensificat începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, prin migrarea forţei 
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de muncă către Cluj-Napoca. După anii 80, fenomenul de emigrare a scăzut mult în 

intensitate, însă îmbătrânirea accentuată a populaţiei face ca sporul natural negativ să fie 

astăzi principala cauză a scăderii populaţiei. Aceste comune au pierdut între 30 şi 70% din 

populaţie în ultimii 40-50 de ani.  

În urma depopulării localităţilor şi a îmbătrânirii populaţiei rămase pe zona montană, central 

nordică – Dealurile Clujului şi Dejului şi Câmpia Transilvaniei apar dificultăţi în funcţionarea 

serviciilor voluntare pentru Situaţii de Urgenţă ca primă forţă de salvare/intervenţie 

Apariţia unor dezvoltări imobiliare relativ haotice fără un suport al infrastructurii 

corespunzător legat de prevenirea şi intervenţia în situaţii de urgenţă (căi de circulaţie înguste, 

reţele de apă subdimensionate şi neutilate cu hidranţi de incendiu, distanţe mici de siguranţă 

între clădiri ce favorizează propagarea incendiilor). 

Încadrarea judeţului în contextul european, naţional şi regional: oportunităţi şi potenţial 

pentru dezvoltarea teritorială 

Poziţia geografică oferă un potenţial de dezvoltare al judeţului Cluj, care trebuie privit prin 

prisma următoarelor aspecte: 

a) Judeţul Cluj este situat în nord-vestul ţării, fiind centrul Regiunii de Dezvoltare Nord-

Vest (Transilvania de Nord), care cuprinde 6 judeţe şi care are graniţă comună cu Ungaria 

şi Ucraina. Judeţul se află într-o zonă de convergenţă a mai multor culoare de dezvoltare, 

trasate de Planul Naţional de Amenajarea a Teritoriului – Secţiune I: 

- Coridorul Oradea-Cluj-Braşov-Bucureşti – este unul de interes european (reţeaua TEN – 

T), care leagă Centrul Europei de zona Mării Negre, a Balcanilor şi Asiei. Acest culoar va 

lega coridoarele paneuropene 5 şi 9, cu posibilitate de racordare şi la coridorul 4, 

permiţând conectarea României la reţeaua de autostrăzi din Europa Centrală. Actualmente 

acesta reprezintă principala axă de comunicaţii care străbate Transilvania şi leagă sudul, 

centrul şi estul ţării de principala poartă de ieşire din ţară (Vama Borş). Actualmente, pe 

acest culoar există un important drum european (DE 60) şi o magistrală de cale ferată 

(300). De asemenea, se află în construcţie Autostrada „Transilvania”, cu o lungime totală 

de 415 km, care va lega Oradea de Braşov, prin Zalău şi Cluj. Până în prezent au fost 

finalizaţi 52 de km (12,5% din total) din această autostradă, între Gilău şi Câmpia Turzii, 
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exclusiv pe teritoriul judeţului Cluj. PATN prevede şi construcţia unui drum expres între 

Turda şi Sebeş, care să lege Autostrada de Coridorul IV.  

- Coridorul Suceava-Cluj – este principala axă de comunicaţii între estul şi vestul ţării, 

legând zonele istorice Transilvania şi Moldova, cu o ramificaţie pe traseul Dej- Baia Mare- 

Satu Mare, ce va asigura conectarea zonei de nord a ţării la culoarul paneuropean 5 şi la 

reţeaua de autostrăzi din centrul Europei. Actualmente, acest coridor este însoţit de DE 58 

pe traseul Satu Mare – Baia Mare – Dej – Bistriţa – Suceava – Iaşi, cu ramificaţia Dej – 

Cluj Napoca (DE 576), recent modernizate, respectiv de magistrala feroviară 400, care 

leagă Satu Mare de Bucureşti, prin Dej. PATR prevede construcţia unei autostrăzi între 

Suceava şi Satu Mare, care trece prin nordul judeţului Cluj (Dej), cu mai multe drumuri de 

legătură cu Autostrada Transilvania, printre care un drum expres între Dej şi Cluj-Napoca  

PATN mai prevede şi construcţia unui drum expres în zona Apusenilor, care să lege Clujul 

de Beiuş şi Chişineu-Criş, precum şi terminale intermodale la Cluj-Napoca Est şi Dej.  

Prin urmare, putem spune că dezvoltarea Judeţului Cluj a fost sprijinită, de-a lungul timpului, 

de o poziţie geografică favorabilă, respectiv aceea de centru al Transilvaniei, unde se întretaie 

mai multe căi de comunicaţii tradiţionale pentru centrul ţării. Cu toate acestea, din perspectiva 

configuraţiei noilor coridoare paneuropene, Clujul va avea pe viitor o poziţie relativ 

periferică, respectiv de legătură între acestea. Finalizarea Autostrăzii Transilvania va fi vitală 

pentru menţinerea rolului de pol de dezvoltare de interes naţional şi european al Clujului.  

Table 3.4. Distanţele rutiere dintre Cluj-Napoca şi principalele oraşe din ţară şi din Europa Centrală 

Destinaţia Distanţa rutieră (Km) Timp estimat de călătorie 

cu autoturismul 

Bucureşti 438 6 h 

Budapesta 455 5h 30" 

Viena 699 7h 30" 

Bratislava 656 7h 30" 

Liov 513 7h 30" 

Cracovia 659 9 h 

Constanţa 669 8 h 

Iaşi 393 5h 30" 

Timişoara 321 4h 30" 

Borş (punct de frontieră cu 

Ungaria) 

160 2h 
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Halmeu (punct de frontieră 

cu Ucraina) 

202 3h 

Sursa: www.1lastminute.ro 

Pe ansamblu, zona Cluj a cunoscut o ascensiune relativă, în perioada 1930-2002, aspect pus în 

evidenţă şi de analiza unor indicatori exprimaţi la nivel judeţean. Din figura 3.1 se poate 

observa că judeţul Cluj se situa, în anul 1930, la un nivel de dezvoltare industrială mediu, 

similar cu al judeţelor Alba, Satu-Mare, Bacău sau Covasna, dar sub cel din Sibiu, Braşov, 

Arad, Caraş-Severin, Prahova, etc. De remarcat este faptul că, în perioada interbelică, Turda 

(care e capitala judeţului cu acelaşi nume, din partea sudică a Judeţului Cluj de astăzi), era un 

centru industrial mai puternic decât Municipiul Cluj. O explicaţie constă din faptul că zona 

Clujului nu a fost niciodată un important pol industrial la nivel naţional, ci mai degrabă un pol 

al serviciilor (învăţământ superior, cultură, comerţ, etc.).  

 

Figura 3.1. Nivelul dezvoltării industriale din judeţele României, în anul 1937 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

 

Sursa: Enciclopedia României, vol. II., 1938; Gh. Popescu, 1994, cu modificări 

În schimb, la nivelul anului 2008, Judeţul Cluj avea un PIB/locuitor (PPS) de 14.100 Euro, cu 

20,5% peste media naţională şi cu 35,6% peste cea regională. Acest nivel plasează judeţul pe 

locul 4 la nivel naţional, după Bucureşti, Ilfov şi Timiş, la egalitate cu Constanţa. Cu toate 

acestea, în context comunitar, PIB/locuitor (PPS) din judeţul Cluj era, în acelaşi an, la doar 

56% din media EU-27.  

Principalul indicator al dezvoltării teritoriale, produsul intern brut (PIB) pe locuitor este 

calculat în România numai la nivel naţional, regional şi judeţean. În consecinţă, în continuare, 
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nu avem posibilitatea comparării nivelului de dezvoltare teritorială a unităţilor administrativ-

teritoriale (UAT) la nivel local, adică oraşe şi comune. Putem totuşi estima că circa 75% din 

economia judeţului este susţinută de Municipiul Cluj-Napoca, pe baza datelor cu privire la 

cifra de afaceri a întreprinderilor din judeţ, în timp ce celelalte oraşe din judeţ înregistrează 

performanţe economice mult mai slabe.  

Această evoluţie pozitivă a economiei locale este, în acelaşi timp, factor şi efect al nivelului 

ridicat de urbanizare al Judeţului Cluj. Din perspectiva DG REGIO, Judeţul Cluj intră în 

categoria regiunilor intermediare apropiate de oraş, alături de alte 18 judeţe ale ţării, categorie 

care a înregistrat performanţe economice relativ bune, o densitate ridicată a populaţiei şi au 

atras forţă de muncă din judeţele mai puţin dezvoltate.  

 

3.1. DEZVOLTAREA URBANĂ 

 

După Revoluţia din 1989, la nivelul localităţilor urbane din Judeţul Cluj, s-au manifestat o 

serie de schimbări socio-economice majore, caracteristice perioadei de tranziţie către o 

economie de piaţă: 

- democratizarea politică 

- manifestarea iniţiativei locale 

- privatizarea întreprinderilor de stat 

- vânzarea locuinţelor de stat şi dezvoltarea unei pieţe imobiliare 

- integrarea europeană 

- pauperizarea unor grupuri sociale (pensionari, romi) 

- apariţia unei clase de mijloc şi a unei clase superioare noi 

 

Efectul conjugat al acestor factori şi-a pus amprenta asupra nivelului de competitivitate 

economică al oraşelor din judeţ şi a determinat transformarea lor spaţială. Un indicator 

important al capacităţii de adaptare al oraşelor la economia de piaţă este atragerea de investiţii 

străine directe. Conform datelor puse la dispoziţie de Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului, în anul 2011, în judeţ existau 7.036 de societăţi comerciale cu participare străină 

la capital (4,1% din total naţional – locul 3 în ierarhia judeţelor, după Bucureşti şi Timiş), cu 

un capital social subscris de 565.126 mii Euro (1,9% din total, locul 9). Din această 

perspectivă, municipiul Cluj-Napoca, este mai bine poziţionat decât oricare dintre celelalte 

oraşe al judeţului, iar, ca şi întreg judeţul, de altfel, se află în topul primelor 10 destinaţii 
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pentru investiţii străine din România. De asemenea, trebuie menţionat şi faptul că Municipiul 

Cluj-Napoca a fost, încă de la începutul anilor 90, un etalon al iniţiativei locale, din 

perspectiva numărului mare de firme private înfiinţate, printre care şi bănci şi firme de 

asigurări, rămânând şi în prezent pe locul 2 la nivel naţional, după Bucureşti, în topul oraşelor 

cu cei mai mulţi oameni de afaceri milionari în Euro (Top-urile întocmite de Revistele Capital 

şi Forbes Romania). De asemenea, piaţa imobiliară clujeană, atât din perspectiva ofertei, cât şi 

a preţurilor, s-a aflat, după anul 2000, pe locul 1 sau 2 la nivel naţional, de la an la an. În acest 

context, spre deosebire de alte judeţe din România, putem afirma că trecerea de la economia 

centralizată la cea de piaţă s-a făcut mai rapid şi cu beneficii vizibile pentru oraşele din judeţ, 

mai ales pentru Cluj-Napoca, care a devenit un pol de competitivitate economică.  

După 1990, oraşele din judeţ au evoluat într-un context demografic nefavorabil, caracterizat 

prin spor natural negativ şi migraţie urban-rural şi externă. Prin urmare, toate cele 6 oraşe au 

pierdut o parte din populaţia lor stabilă. Municipiul Cluj-Napoca a pierdut, între cele două 

recensăminte post-decembriste, din 1992 şi 2002, circa 10.600 de locuitori (-3,3% din 

populaţia stabilă), mult mai puţin decât oraşele mari, de talie similară, precum Braşov (-

12,1%), Constanţa (-11,5%), Galaţi (-8,4%), Iaşi (-6,8%), Timişoara (-4,8%), însă mai mult 

decât Craiova (-0,4%), cu un spor natural mai ridicat şi a cărei limite administrative s-a 

modificat între cele două perioade. Stabilitatea mai mare a populaţiei Clujului, în pofida 

emigrării unei părţi importante a populaţiei maghiare şi germane, poate fi explicată prin 

dezvoltarea mediului de afaceri local, ponderea mai scăzută a sectorului industrial, aflat în 

declin în anii 90, şi statutul de mare centru universitar.  

Oraşele medii şi mici din judeţ, în schimb, au înregistrat scăderi importante ale populaţiei, 

cele mai semnificative în Turda, Câmpia Turzii şi Gherla, cu peste 8% între 1992 şi 2002. În 

cazul primelor două oraşe, explicaţia constă din faptul că economia lor este una industrială 

(chiar monoindustrială în cazul Câmpia Turzii), iar acest sector a fost cele mai afectat de 

perioada de tranziţie. Prin urmare o bună parte din populaţia celor două oraşe a migrat către 

Cluj-Napoca şi satele învecinate. Scăderea populaţiei municipiului Gherla poate fi pusă şi pe 

seama scăderii numărului de deţinuţi din Penitenciarul Gherla, care au fost incluşi în cifrele de 

la cele două recensăminte. Cel mai puţin a scăzut populaţia oraşului Huedin, cel mai mic din 

judeţ, care a avut mai puţine persoane ocupate în industrie, fiind, astfel, mai puţin afectat de 

restructurare.  

Prin urmare, după 1990, putem vorbi despre un proces de dezurbanizare lentă, în care gradul 

de urbanizare a scăzut de la 67,7% în 1992, la 67,5% în 2002, respectiv la 66,3%, la 1 
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ianuarie 2011. Acest trend descrescător vine după un proces îndelungat de urbanizare, în mare 

parte forţat, din perioada comunistă. Totuşi, cu acest grad de urbanizare, judeţul Cluj se 

plasează pe locul 5 la nivel naţional, după Bucureşti, Hunedoara, Braşov, Constanţa şi Sibiu 

 

Figura 3.1.1. Gradul de urbanizare al judeţelor din România 

 

Sursa: Benedek, Kurkó (2010), pe baza datelor din Tempo Online 

 

Tabel 3.1.1. Populaţia municipiilor şi oraşelor din judeţul Cluj la recensăminte 

Localitatea  1956 1966 1977 1992 2002 2002 vs 1992 

(%) 

Cluj-Napoca 154.723 185.663 262.858 328.602 317.953 -3,2 

Dej 19.281 26.984 32.117 41.216 38.478 -6,6 

Gherla 8.499 13.329 17.599 26.277 24.083 -8,3 

Turda 33.614 42.307 55.294 61.200 55.887 -8,7 

Câmpia Turzii 11.514 17.457 22.409 29.307 26.823 -8,5 
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Huedin 6.779 7.834 8.378 9.961 9.439 -5,2 

Total Urban 236.366 295.540 400.632 498.555 474.665 -4,8 

Total Rural 343.978 334.206 314.875 237.746 228.090 -4,1 

Total Judeţ 580.344 629.746 715.507 736.301 702.755 -4.6 

Grad de 

urbanizare (%) 

40,7 46,9 56 67,7 67,5 -0,2 

Sursa: Varga E. Statistică recensăminte după limba maternă, respectiv naţionalitate 

 

Cu toate acestea, în perioada de după 1990, sporul migratoriu al judeţului a rămas unul 

pozitiv, astfel încât scăderea populaţiei oraşelor din Judeţul Cluj s-a produs nu prin migraţia 

către alte judeţe sau ţări, ci prin migraţia către satele judeţului.  

În cadrul procesului de reurbanizare care a început în anul 2002 şi care a condus la apariţia a 

circa 60 de noi oraşe, în judeţul Cluj reţeaua urbană nu s-a extins. Dacă în majoritatea 

cazurilor noile oraşe nu respectă criteriile impuse de legislaţia în vigoare, în judeţul Cluj 

există comune care îndeplinesc aceste condiţii, dar nu au fost propuse pentru a intra în 

categoria localităţilor urbane. 

 

3.1.1. Centre şi arii de polarizare  

 

Una dintre cele mai importante legi care a influenţat, după 1989, dezvoltarea sistemului de 

aşezări este secţiunea a IV-a a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN), aprobat 

prin Legea nr. 351/2001, unde localităţile României sunt ierarhizarea localităţilor ţării în 

şase nivele (art. 2). Cele şase oraşe din judeţul Cluj se încadrează în următoarele categorii: 

- Cluj-Napoca: rangul I - municipiu de importanţă naţională, cu rol regional şi influenţă 

potenţială la nivel european, alături de alte 6 oraşe mari din ţară (Timişoara, Craiova, 

Braşov, Iaşi, Constanţa, Galaţi), cu o zonă de influenţă de 200.000 – 500.000 de 

locuitori şi o rază de deservire de circa 60-80 km. Criterii prevăzute de Legea 

351/2001 pentru municipiile de rangul I sunt prezentate în anexa 1.  

- Turda şi Dej: rangul II – municipiu de importanţă inter-judeţeană, judeţeană sau cu rol 

de echilibru la nivelul reţelei de localităţi, cu o zonă de influenţă de 30.000 -100.000 

de locuitori şi o rază de deservire de circa 20 km. Criterii prevăzute de Legea 

351/2001 pentru municipiile de rangul II sunt prezentate în anexa 2.  

http://varga.adatbank.transindex.ro/?pg=3&action=etnik&id=5523
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- Câmpia Turzii, Gherla, Huedin: rangul III – oraşe cu influenţă micro-zonală, cu o zonă 

de influenţă de 5.000 – 40.000 de locuitori şi cu o rază de deservire de 10-20 km. 

Criterii prevăzute de Legea 351/2001 pentru municipiile de rangul III sunt prezentate 

în anexa 3.  

Localităţile urbane din Judeţul Cluj îndeplinesc criteriile aferente rangului în care au fost 

încadrate conform PATN, cu excepţia celor referitoare la existenţa unor unităţi de cercetare 

(cerinţă pentru rangul II), respectiv a unor cinematografe (rangul II şi III).  

 

Figura 3.1.2. Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea a IV-a – „Reşeaua de localităţi” 

 

Sursa: www.mdrt.ro 

De asemenea, PATN încadrează partea de est a judeţului (Câmpia Transilvaniei) în categoria 

zonelor lipsite de oraşe pe o rază de circa 20-30 km, care necesită acţiuni urgente pentru 

dezvoltarea unor localităţi cu rol de deservire. Între timp, în anul 2004, în zona vizată a intrat 

în categoria localităţilor urbane Comuna Sărmaşu, din judeţul Mureş. În acest context, trebuie 

menţionat faptul că Judeţul Cluj are una dintre cele mai stabile reţele de oraşe din ţară, ultima 

localitate care a fost declarată oraş fiind Huedin, în 1961.  

Legea 100/2007, care aduce ultimele modificări şi completări la Legea nr. 351/2001 privind 

aprobarea PATN – Secţiunea a IV-a, Reţeaua de localităţi, stabileşte criteriile pentru 

http://www.mdrt.ro/
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declararea de noi municipii, oraşe şi comune. Aplicând aceste criterii la situaţia actuală a 

reţelei de localităţi din judeţul Cluj, putem ajunge la următoarele concluzii: 

- Municipiul Cluj este singurul din judeţ care îndeplineşte toate criteriile minimale 

pentru statutul de municipiu; 

- Municipiul Turda nu îndeplineşte criteriile de număr de paturi în spitale/1000 de 

locuitori şi ponderea străzilor cu reţea de canalizare pentru municipii 

- Municipiul Dej nu îndeplineşte următoarele criterii minimale pentru municipii: număr 

de locuitori, populaţie racordată la reţeaua de încălzire centralizată, ponderea străzilor 

modernizate, suprafaţa de spaţii/verzi pe locuitor, ponderea străzilor cu reţea de 

canalizare 

- Municipiul Câmpia Turzii – nu îndeplineşte următoarele criterii minimale pentru 

municipii: număr de locuitori, număr de medici la 1.000 de locuitori, număr de paturi 

de spital/1000 de locuitori, existenţa unei şcoli postliceale, locuri de cazare în hoteluri 

- Municipiul Gherla – nu îndeplineşte criteriile: număr de locuitori, ponderea 

locuinţelor racordate la reţeaua de încălzire centralizată, număr de paturi de 

spital/1000 de locuitori, existenţa învăţământului postliceal, ponderea străzilor 

modernizate, locuri în hoteluri 

- Oraşul Huedin – nu îndeplineşte următoarele criterii minimale pentru oraşe: număr de 

locuitori, ponderea locuinţelor racordate la sistemul de încălzire centralizată, număr de 

locuri în hoteluri 

Comunele Floreşti şi Apahida, deşi nu cunoaştem toate informaţiile statistice necesare, par să 

fie singurele din judeţ care îndeplinesc criteriile pentru a intra în categoria oraşelor, cel puţin 

din perspectiva numărului de locuitori – peste 10.000 – şi a ponderii populaţiei ocupate în 

activităţi non-agricole, fiind zone cu navetism foarte intens către Municipiul Cluj-Napoca. De 

asemenea, îndeplinesc criteriile cu privire la alimentarea cu apă a locuinţelor şi gestiunea 

deşeurilor. Însă, statutul de cartiere-dormitor al celor două comune le privează de existenţa 

unor funcţiuni sociale: liceu, spital. Pe de altă, extinderea necontrolată a zonelor rezidenţiale a 

făcut ca suprafaţa verde să fie foarte redusă, iar reţelele de transport şi utilităţi să nu poată ţine 

pasul cu expansiunea imobiliară. Prin urmare, ele oferă un standard de viaţă redus locuitorilor 

şi rămân dependente de oraş în ceea ce priveşte majoritatea serviciilor.  

În Judeţul Cluj există o zonă metropolitană în jurul Municipiului Cluj-Napoca (a se vedea 

Subcapitolul 3.3.) şi două formaţiuni de tip conurbaţie, unul format din Municipiile Turda şi 

Câmpia Turzii, iar celălalt de Gherla şi Dej. Deşi nu au acest statut oficial, cele două grupări 
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de oraşe întrunesc criteriile unei conurbaţii: sunt oraşe independente înglobate într-un 

ansamblu, apropiate geografic (5 km, respectiv 15 km), au o populaţie numeroasă (82.984 de 

locuitori, respectiv 60.087 de locuitori, la 1 ianuarie 2011), o densitate ridicată (peste 350 de 

locuitori/km²), economie interdependentă (navetism, activităţi economice complementare) şi 

probleme comune de rezolvat (asigurarea utilităţilor, gestionarea deşeurilor, transport public, 

etc.).  

Considerăm că din punctul de vedere al dezvoltării teritoriale echilibrate este mai util să 

definim în judeţul Cluj 3 categorii de centre de polarizare cu caracter urban  

1. Municipiul Cluj-Napoca se situează în fruntea ierarhiei de aşezări din judeţul Cluj, fiind 

un centru urban cu influenţă extrajudeţeană ridicată. La nivel naţional este un centru 

polarizator de rangul I. Dispune de un potenţial de poziţie favorabil: aeroport internaţional, 

legături rutiere şi pe calea ferată, drumuri modernizate, autostradă în construcţie. De 

asemenea, legăturile cu Europa Centrală prin punctul de frontieră Borş favorizează 

municipiul.  

2. Pe nivelul următor se situează cele două conurbaţii: Turda-Câmpia Turzii şi Dej-Gherla, 

cu influenţă zonală, care deservesc cu funcţii urbane un număr de 7 – 10 comune, dar au şi 

o mică influenţă extrajudeţeană. Cele două zone s-au mai dezvoltat mai lent, datorită 

concentrării investiţiilor publice şi private în Municipiul Cluj-Napoca şi în zona sa 

metropolitană, atât înainte, cât şi după 1989. Pe de altă parte, sunt oraşe cu profil industrial 

şi au suferit în anii 90 de pe urma restructurării masive a marilor întreprinderi. Cu toate 

acestea, ambele zone au poziţii geografice strategice, la întretăierea unor importante căi de 

comunicaţii (Dej ca punct nodal pe coridorul care leagă Moldova de Transilvania), iar 

Turda pe Autostrada Transilvania).  

3. La nivelul trei se află oraşul Huedin, cu influenţă locală. Acesta are sub 10 000 locuitori, 

dar este relativ bine echipat cu dotări urbane vitale (spital, liceu, etc.).  

Un indicator important al capacităţii de polarizare, mai ales economică, a unei localităţi este 

numărul de navetişti pe care îi atrage. La nivelul mediului urban, se observă un navetism de 

tip interurban între Municipiile Gherla şi Dej, aflate la o distanţă de circa 15 km, respectiv 

între Turda şi Câmpia Turzii, practic alipite. De asemenea, se înregistrează un navetism de 

mai mică intensitate (sub 5% din forţa de muncă totală) dinspre oraşele Turda, Huedin şi 

Gherla către Cluj-Napoca. În ceea ce priveşte navetismul urban-rural, acesta se manifestă mai 

degrabă în cazul oraşelor mici – Huedin şi Gherla, dar are valori scăzute (5-6%) din forţa de 

muncă.  

 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

Tabel 3.1.2. Rata navetismului în municipiile şi oraşele din judeţul Cluj, la Recensământul din 2002 

Localitate 

În 

aceeaşi 

localitate 

În altă 

localitate 

din judeţ 

în mediu 

urban 

În altă 

localitate 

din judeţ 

în mediu 

rural 

În alt 

judeţ în 

mediu 

urban 

În alt 

judeţ în 

mediu 

rural 

În altă 

ţară 

MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA 92,8 1,6 1,4 0,9 0,1 1,3 

MUNICIPIUL CAMPIA 

TURZII 83,3 7,8 2,8 0,4 0,0 2,5 

MUNICIPIUL DEJ 86,2 3,7 2,4 2,0 0,7 1,5 

MUNICIPIUL GHERLA 79,2 10,2 5,1 0,4 0,0 1,3 

MUNICIPIUL TURDA 79,5 10,7 1,4 0,7 0,0 2,1 

ORAS HUEDIN 80,0 6,0 6,0 2,0 0,2 1,7 

Sursa: INS, Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor din 18.03.2002 

În ceea ce priveşte capacitatea de influenţă extrajudeţeană a oraşelor din judeţul Cluj cele mai 

elocvente sunt datele cu privire la migraţia populaţiei dinspre alte judeţe către aceste centre 

urbane, pe o perioada mai îndelungată de timp. Singurul indicator disponibil pentru a măsura 

acest fenomen este domiciliul anterior al populaţiei stabile a oraşelor din judeţ, la ultimul 

recensământ general al populaţiei.  

 

Tabel 3.1.3. Domiciliul anterior al populaţiei stabile din municipiile şi oraşele judeţului Cluj, la 

Recensământul din 2002 

Total 

Cu alt domiciliu anterior 

Fără 

domiciliu 

anterior 
Total 

Din care cu 

domiciliul 

anterior în 

altă 

localitate 

din judeţ 

Din care cu 

domiciliul 

anterior în 

alt judeţ 

MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA 
39,0 19,1 19,9 61,0 

MUNICIPIUL CÂMPIA 

TURZII 
36,7 17,2 19,5 63,3 

MUNICIPIUL DEJ 36,9 16,8 20,1 63,1 

MUNICIPIUL GHERLA 33,5 22,9 10,6 66,5 

MUNICIPIUL TURDA 26,1 13,6 12,6 73,9 

ORAŞ HUEDIN 28,8 16,9 11,9 71,2 

Sursa: INS, Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor din 18.03.2002 
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După cum se poate observa din tabelul de mai sus, Municipiul Cluj-Napoca înregistrează cel 

mai mare procent al persoanelor care au avut anterior domiciliul în altă localitate, cu 39%, în 

timp ce la polul opus se află Municipiul Turda, cu doar 26,1%. Cu toate acestea, provenienţa 

imigranţilor este diferită: Gherla, Turda şi Huedin au atras locuitori din alte localităţi ale 

judeţului Cluj, în timp ce Dej, Cluj-Napoca şi Câmpia Turzii au atras mai mulţi locuitori din 

alte judeţe decât din Cluj. În cazul Municipiilor Dej şi Gherla ponderea mare a persoanelor 

originare din alte judeţe este dată de faptul că se află la graniţa cu alte judeţe (Bistriţa-Năsăud 

şi Sălaj, respectiv Mureş). În schimb, Municipiul Cluj-Napoca se află la minim 50 km de 

graniţa cu alte judeţe, dar are o capacitate de polarizare extrajudeţeană, specifică oraşelor de 

rangul I.  

 

Tabel 3.1.4. Persoanele cu domiciliul anterior în alt judeţ, după judeţul de provenienţă 

LOCALITATEA 

Locuitori cu domiciliul anterior în judeţul (% din total imigranţi) 

AB BH BN BV HG HD MM MS SM SJ SB TM B 

MUNICIPIUL 

CLUJ-NAPOCA 5,6 2,5 4,6 1,3 1,5 2,2 2,7 5,7 1,3 10,1 2,0 1,0 1,2 

MUNICIPIUL 

CÂMPIA 

TURZII 13,2 0,6 2,5 1,1 0,3 1,4 0,5 18,9 0,6 2,2 1,5 0,5 0,5 

MUNICIPIUL 

DEJ 1,9 1,6 17,6 1,4 0,6 1,6 3,9 2,1 0,6 12,2 0,4 0,6 0,9 

MUNICIPIUL 

GHERLA 2,2 1,3 6,6 0,0 0,5 2,3 2,5 1,9 0,8 4,2 1,1 0,6 1,1 

MUNICIPIUL 

TURDA 13,4 0,8 2,2 1,3 0,5 1,5 0,8 12,0 0,8 2,4 1,5 1,1 1,6 

ORAŞ HUEDIN 3,1 2,1 1,7 0,7 0,0 0,7 0,0 3,5 0,7 20,8 0,7 1,0 1,0 

Sursa: INS, Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor din 18.03.2002 

După cum se poate observa, Municipiul Cluj-Napoca este un pol de atracţie extrajudeţeană, 

aria sa de influenţă cuprinzând mai ales judeţele din Regiunile Nord-Vest şi Centru. 

Principalul judeţe de provenienţă ale migranţilor sunt Sălaj (10,1%), Mureş (5,7%), Alba 

(5,6%) şi Bistriţa-Năsăud (4,6%). De remarcat este şi influenţa Clujului asupra judeţelor din 

sudul Transilvaniei şi Banat (Hunedoara, Sibiu, Braşov, Timiş), aflate la distanţe destul de 

mari (150-200 km). Un aport major la fenomenul de migraţie, chiar şi temporară, îl au 

studenţii universităţilor clujene.  
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După cum aminteam şi mai sus, Municipiile Dej, Turda, Câmpia Turzii, respectiv oraşul 

Huedin, toate aflate la graniţa cu alte judeţe, deşi au o capacitate de polarizare zonală sau 

locală, au atras populaţie din judeţele cu care se învecinează, mai ales din mediul rural. Astfel, 

peste 25% din locuitorii atraşi de Câmpia Turzii şi Turda provin din judeţele Alba şi Mureş, 

iar 30% din cei stabiliţi în Dej provin din Bistriţa-Năsăud şi Sălaj. Huedinul a atras, la rândul 

său, populaţie din judeţul Sălaj, aflat la doar 10 km distanţă. Municipiul Gherla, care nu se 

află la graniţa cu alta judeţ, a atras cel mai mic număr de persoane din alte judeţe, majoritatea 

din Bistriţa-Năsăud. 

Prin urmare, cifrele statistice vin să confirme rezultatele modelului probabilistic de 

interacţiune spaţială şi orientarea fluxurilor teoretice (după Reilly). Municipiul Cluj-Napoca 

polarizează intens partea centrală şi sud-estică a Regiunii Nord-Vest şi partea de nord-est a 

Regiunii Centru. De asemenea, Clujul are fluxuri dominante cu reşedinţele municipiile de 

rang II: Târgu Mureş, Baia Mare, Bistriţa, Hunedoara, Deva, Zalău, Turda, Dej, precum şi cu 

unele oraşe de rang III: Gherla, Huedin, Câmpeni, Abrud, Sărmaşu. Cu toate acestea, există o 

serie de localităţi urbane în care zona de influenţă a municipiului Cluj-Napoca concurează cu 

a altor oraşe: Oradea (în concurenţă cu Timişoara), Satu Mare (în concurenţă cu Oradea şi 

Baia Mare), Alba Iulia (în concurenţă cu Sibiu), Mediaş (în concurenţă cu Sibiu şi Târgu 

Mureş).  

 

Figura 3.1.3. Sistemul urban al României şi intensitatea polarizării urbane a teritoriului 
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Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Atlas Teritorial On-Line 
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Prin HG nr. 988/2008, autorităţile naţionale au reconfirmat ierarhia reţelei urbane din 

România, stabilind trei paliere, în funcţie de care vor fi alocate şi fonduri de dezvoltare prin 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Acestea sunt: 

- Poli de creştere – în număr de 7 + 1: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Craiova, 

Ploieşti, Constanţa şi Braşov 

- Poli de dezvoltare – în număr de 13: Arad, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Târgu-

Mureş, Sibiu, Piteşti, Galaţi, Brăila, Bacău, Suceava , Râmnicu-Vâlcea, Deva 

- Centre urbane (oraşe de peste 10.000 de locuitori) – dintre care în Regiunea Nord-

Vest: Turda, Dej, Câmpia Turzii, Gherla, Dej, Bistriţa, Beclean, Năsăud, Sângeorz-

Băi, Salonta, Marghita, Beiuş, Aleşd, Săcuieni, Valea lui Mihai, Carei, Negreşti-Oaş, 

Sighetu-Maramaţiei, Borşa, Baia Sprie, Seini, Vişeul de Sus, Târgu-Lăpuş, Zalău, 

Jibou, Şimleul-Silvaniei 

Identificarea oraşelor-poli de creştere s-a realizat pe baza analizei domeniilor socio-

economice relevante şi a gradului în care acestea au îndeplinit următoarele criterii: 

o potenţialul de dezvoltare economică (gradul de specializare funcţională); 

o capacitatea de cercetare-inovare (universităţi, institute de cercetări, centre de 

excelenţă ,nuclee ştiinţifice cu o masă critică de cercetări de înaltă calitate,care 

au capacitatea de a ţine pasul cu progresele din ştiinţă şi tehnologie); 

o infrastructura de afaceri adecvată (parcuri industriale, incubatoare, parcuri 

ştiinţifice si tehnologice care asigură comercializarea rezultatelor cercetării); 

o mediu şi cultură antreprenorială bazate pe diversitatea relaţiilor de afaceri şi 

conexiuni sociale; 

o accesibilitate (rutieră, feroviară, aeriană, maritime); 

o serviciile publice oferite(infrastructură de sănătate,culturală); 

Prin urmare, Cluj-Napoca îşi dispută rolul de supremaţie asupra unor zone din Transilvania cu 

alţi doi poli de creştere – Timişoara şi Braşov, după cum arată şi modelul geometric al 

poligoanelor Thiessen, din figura de mai jos: 

 

Figura 3.1.4. Intensitatea polarizării urbane a teritoriului în România – Modelul Thiessen 
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Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Atlas Teritorial On-Line 

 

Cu toate acestea, trebuie menţionate şi o serie de aspecte critice cu privire la reţeaua de 

localităţi urbane a judeţului Cluj. Dintre acestea, cea mai importantă este poziţia de dominaţie 

absolută a Municipiului Cluj-Napoca – raportul dintre acesta şi următorul oraş ca mărime – 

Turda – este de circa 1:6, iar dacă luăm în considerare şi zona metropolitană, atunci peste 

jumătate din populaţia judeţului este concentrată în jurul municipiului reşedinţă de judeţ. 

Acest fenomen, specific ţărilor în curs de dezvoltare, cunoscut ca şi hipertrofie a reţelei 

urbane, poate conduce la declinul continuu al celorlalte oraşe din judeţ, caracterizat prin 

scăderea şi îmbătrânirea populaţiei, navetism intens şi cuantum redus al investiţiilor publice şi 

private 
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3.1.2. Bilanţul teritorial 

 

Pe fondul presiunii imobiliare crescânde din ultimul deceniu, suprafaţa construită a oraşelor s-

a extins continuu, ceea ce s-a reflectat în creşterea intravilanului, până la 14.537 de hectare în 

2009, cu 24,5% mai mult faţă de 2005.  

 

Figura 3.1.5. Suprafaţa intravilană din mediul urban al judeţului Cluj, 2005-5009 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

Cu toate acestea, evoluţia pe localităţi a suprafeţei intravilane a fost diferită, în funcţie de 

atractivitatea lor pentru investiţii imobiliare, dar şi de reglementările urbanistice existente. 

Prin urmare, doar Municipiul Cluj-Napoca şi-a extins extravilanul în ultimii 5 ani, cu 44,8%, 

în timp ce celelalte oraşe au rămas cu aceeaşi suprafaţă (excepţie face Turda, unde a crescut 

cu 9 hectare, adică cu 0,5%). Având în vedere că, în acest interval de timp, fondul construit a 
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crescut cu doar 3%, iar populaţia a stagnat, creşterea de 45% indică o gestiune deficitară a 

suprafeţelor construibile în municipiu.  

 

Figura 3.1.6. Evoluţia intravilanului municipiului Cluj-Napoca, 2005-2009 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

Cea mai mare densitate a locuirii se înregistrează în Municipiile Câmpia Turzii şi Gherla, care 

sunt aşezări compacte, pe terenuri plane şi cvasiplane, unde 60% din locuinţe sunt în cartiere 

de blocuri, cu densitate în vatră destul de ridicată. La polul opus, se află oraşul Huedin, cu un 

ţesut urban diferit, specific satelor şi oraşelor mici, în care jumătate din locuinţe sunt case, 

despărţite de grădini spaţioase. O densitate relativ scăzută a locuirii se înregistrează şi în Dej, 

care are zone cu specific rural, precum şi o textură destul de neregulată, influenţată de 

configuraţia reliefului din zonă.  

 

Tabel 3.1.5. Intravilanul şi densitatea locuirii în mediul urban al judeţului Cluj, 2009 

LOCALITATE 

Suprafaţă 

intravilan (ha) la 

31.12.2009 

Densitatea locuirii 

(locuitori/ha 

intravilan) – 

31.12.2009 
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MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 9.320 32,8 

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 702 37,6 

MUNICIPIUL DEJ 1.504 25,5 

MUNICIPIUL GHERLA 645 34,2 

MUNICIPIUL TURDA 1.789 32,1 

ORAŞ HUEDIN 577 16,8 

Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

În ceea ce priveşte modul de utilizare al terenurilor din intravilan, acesta variază semnificativ 

de la un oraş la altul. La Huedin, Planul Strategic al Oraşului menţionează faptul că locuinţele 

deţin 53,2% din intravilan, industria 13,7%, iar spaţiile verzi 3,6%.  

PUG al Municipiului Câmpia Turzii, actualizat în 2010, indică următoarea utilizare a 

terenurilor din intravilan, în prezent: zonele funcţionale de locuinţe 30,2%, unităţile 

industriale 19,8%, căile de comunicaţii 11%, iar spaţiile verzi doar 3,9%. PUG prevede 

creşterea suprafeţelor din intravilan de la 728 ha în 2007 la 969 ha, precum şi modificări ale 

utilizării terenurilor: 

- creşterea suprafeţei pentru locuinţe de la 219 la 395 ha 

- creşterea suprafeţei zonelor pentru industrie şi depozite de la 144 la 200 de ha 

- extinderea spaţiilor verzi, pentru sport şi agrement de la 28 la 90 ha 

- creşterea zonei de funcţiuni publice şi instituţii (centrală) de la 31 la 53 ha 

- reconversia completă a zonelor agricole de 125 ha 

PUG al Municipiului Gherla prevede existenţa a 384 ha de construcţii (60,1%), 61 ha 

industrie şi 33 ha agrozootehnice (14,7%), căile de comunicaţii 75 ha (11,8%) şi spaţii verzi 

26 ha (4,1%).  

PUG al Municipiului Dej, actualizat în 2011, indică faptul că, în prezent, zonele de locuinţe 

reprezintă 58,8% din intravilan, cele industriale 18,3%, căile de comunicaţii 9,3%, iar spaţiile 

verzi doar 2,2%. Pe de altă parte, PUG Dej prevede extinderea intravilanului de la 1904 ha în 

prezent, la 2706 ha, cu următoarele modificări majore: 

- creşterea suprafeţei ocupate de instituţii şi servicii de interes public de la 75 la 481 ha 

- creşterea suprafeţei alocate industriei şi depozitelor, de la 349 la 453 ha 

- creşterea spaţiilor verzi, sportive şi de agrement de la 42 la 208 ha 
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- creşterea spaţiilor alocate construcţiilor rezidenţiale de la 1.119 la 1.183 ha 

- dezafectarea zonelor agrozootehnice 

Noul PUG al Municipiului Cluj-Napoca, ce va fi aprobat în 2011, prevede o creştere a 

intravilanului de la 9.867 de hectare, la 10.465 de hectare, precum şi o serie de alte modificări 

importante în modul de utilizare al terenurilor: 

- creşterea suprafeţei zonelor construite protejate (ZCP) de la 609 la 714 ha 

- creşterea suprafeţei spaţiilor verzi (cu caracter natural) de la 1.423 la 3.483 ha 

- restructurarea a 611 ha – 346 ha de zone industriale şi 265 ha parcelar riveran arterelor 

de circulaţie 

- urbanizarea a 2.264 ha – 1.603 ha de locuinţe, 448 ha de zone pentru activităţi 

economice, 89 ha zone mixte, 73 ha spaţii verzi şi 51 ha instituţii şi servicii 

În ceea ce priveşte terenurile cu folosinţă agricolă, acestea reprezintă 62,8% din suprafaţa 

administrativă a oraşelor din judeţ, respectiv 31.513 ha. Ponderea lor variază între 54,8% din 

extravilan, în Cluj-Napoca, şi 76% în Turda.  

 

Tabel 3.1.6. Modul de utilizare al terenurilor din extravilanul oraşelor din judeţul Cluj, 2009 

Localitate 

Suprafaţa 

administrativă 

(Ha) 

Din care 

suprafaţă 

agricolă 

totală (ha) 
Din care: 

Arabilă Păşuni Fâneţe Vii Livezi 

MUNICIPIUL 

CLUJ-NAPOCA 17.952 9.848 4.894 2.679 958 0 1.317 

MUNICIPIUL 

CAMPIA 

TURZII 2.378 1.719 1.389 270 60 0 0 

MUNICIPIUL 

DEJ 10.912 6.177 3.065 1.749 1.128 0 235 

MUNICIPIUL 

GHERLA 3.628 2.585 1.088 1.034 452 0 11 

MUNICIPIUL 

TURDA 9.156 6.966 5.129 1.197 515 69 56 

ORAS HUEDIN 6.124 4.218 1.872 1.224 1.050 12 60 
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URBAN 50.150 31.513 17.437 8.153 4.163 81 1.679 
Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

Figura 3.1.7. Evoluţia suprafeţelor cu destinaţie agricolă din mediul urban al judeţului Cluj 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

După cum se poate observa, suprafaţă ocupată de terenuri agricole în extravilanul oraşelor a 

scăzut uşor după 1990, pe fondul scoaterii din circuitul agricol a unor terenuri destinate 

construcţiei de locuinţe sau spaţii industriale/comerciale. Acest fenomen s-a manifestat mai 

ales la Cluj-Napoca, unde au dispărut 620 de hectare de teren agricol, la Dej (423 de hectare) 

şi la Gherla (167 de hectare). În Turda, Câmpia Turzii şi Huedin a crescut suprafaţa ocupată 

de terenuri agricole.  
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Din perspectiva statutului lor, terenurile agricole din mediul urban sunt, în cea mai mare 

proporţie, terenuri agricole (56%), păşuni (26%) şi fâneţe (13%), fiind astfel favorabile 

practicării unei agriculturi mixte. Livezile deţin o pondere mai ridicată doar în Municipiul 

Cluj-Napoca, unde există o tradiţie în domeniul pomiculturii.  

 

Figura 3.1.8. Modul de utilizare a terenurilor agricole din mediul urban al judeţului Cluj, 2009 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

3.1.3. Funcţia rezidenţială a oraşelor 

 

La sfârşitul anului 2009, în judeţul Cluj existau 290.231 de locuinţe, dintre care 178.352 în 

mediul urban (61,5% din total). În perioada 2005-2009, numărul de locuinţe din judeţ a 

crescut cu 18.205 (+3%), cu precădere în mediul rural, unde s-a înregistrat o creştere de peste 

12.000 de unităţi (+13%), mai ales în zona metropolitană a Municipiului Cluj-Napoca 

(Floreşti + 313%, Baciu + 48%, Apahida + 30%). Acest ritm de creştere al stocului de 

locuinţe a fost cel mai ridicat din ţară în perioada 2007-2009, depăşind chiar şi performanţele 

Municipiului Bucureşti şi a Judeţului Ilfov.  
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Figura 3.1.9. Fondul locativ existent în judeşul Cluj, în perioada 2005-2009 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

La nivelul localităţilor urbane din judeţ, s-a înregistrat o creştere mai lentă a fondului locativ, 

pe fondul disponibilităţii reduse de terenuri pretabile pentru construcţii şi a preţurilor adesea 

prohibitive ale locuinţelor din zonele urbane. Cea mai importantă dinamică a numărului de 

locuinţe s-a înregistrat în municipiile Gherla (+7%) şi Cluj-Napoca (+3%), în timp ce în 

Turda, Dej şi Huedin numărul de locuinţe a rămas aproape neschimbat. 

 

Tabel 3.1.7. Fondul de locuinţe existent în municipiile şi oraşele din judeţul Cluj  

Localitatea Număr total de locuinţe 

– 31.12.2005 

Număr total de locuinţe 

– 31.12.2009 

% 2009 vs 2005 

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 117.714 121.656 103 

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 9.521 9.712 102 

MUNICIPIUL DEJ 14.349 14.454 101 

MUNICIPIUL GHERLA 7.866 8.397 107 

MUNICIPIUL TURDA 20.671 20.785 101 

ORAS HUEDIN 3.304 3.348 101 

Sursa: INS, Tempo Online, 2011 
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Locuinţele din judeţul Cluj aveau la sfârşitul anului 2009, în medie, un număr de 2,33 camere, 

mai mic decât media regională (2,40 camere/locuinţă) şi cea naţională (2,6 camere/locuinţă). 

Acesta este rezultatul numărului mare de persoane care locuiesc în blocurile de locuinţe 

construite în perioada comunistă, prin prisma faptului că judeţul are o populaţie preponderent 

urbană. În Municipiul Cluj-Napoca, peste 78% din locuinţe se regăsesc în blocurile de 

locuinţe (aproximativ 90.000 de apartamente), cu o medie de 2 camere. La polul opus se află 

oraşul Huedin, unde jumătate din populaţie locuieşte la casă.  

 

Tabel 3.1.8. Tipul locuinţelor din oraşele şi municipiile din judeţul Cluj, la Recensământul din 2002 

Localitatea 

Individuale cu o 

locuinţă 

(permanentă/sezonieră) 

Cu 2 sau mai multe locuinţe 

(permanentă/sezonieră) 

înşiruite, cuplate 

Tip bloc 

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 12,2 8,9 78,1 

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 32,7 7,2 60,1 

MUNICIPIUL DEJ 28,6 8,2 62,6 

MUNICIPIUL GHERLA 33,9 5,8 59,9 

MUNICIPIUL TURDA 26,5 11,6 61,1 

ORAŞ HUEDIN 48,7 15,7 35,7 

Sursa: INS, Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor din 18.03.2002 

Ponderea mare a locuinţelor amplasate în blocuri stă şi la baza suprafeţei medii locuibile 

reduse a locuinţelor din judeţ (38,4 mp arie desfăşurată, faţă de 39,8 mp la nivel regional şi 

38,9 mp la nivel naţional).  

În ceea ce priveşte suprafaţa locuibilă medie per locuitor, situaţia din Judeţul Cluj este net 

favorabilă celei de la nivel regional şi naţional. În 2009, fiecare locuitor al judeţului dispunea, 

în medie, de 16,1 mp locuibili, în creştere cu 1,2 mp faţă de anul 2005. Această evoluţie 

indică faptul că locuinţele construite în ultimii ani sunt superioare din punct de vedere al 

suprafeţei locuibile celor vechi, în special celor din blocurile comuniste.  

 

Figura 3.1.10. Suprafaţa locuibilă medie per locuitor, 2005-2009 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

Suprafaţa locuibilă per locuitor crescut, în perioada 2005-2009, în toate oraşele judeţului, pe 

fondul creşterii fondului locativ (mai ales în Gherla şi Cluj-Napoca), dar şi al scăderii 

populaţiei. Municipiile Cluj-Napoca şi Dej dispun de cea mai mare suprafaţa locuibilă per cap 

de locuitor, în timp ce la polul opus se află Turda şi Câmpia Turzii (sub 14 mp/locuitor).  

 

Figura 3.1.11. Evoluţia suprafeţei medii locuibile/locuitor, 2005-2009  
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

În perioada 2005-2009, în judeţul Cluj au fost finalizate 19.837 de locuinţe noi, ceea ce 

reprezintă 46,6% din totalul celor construite în Regiunea Nord-Vest, respectiv 8% din totalul 

celor construite la nivel naţional, ceea ce plasează judeţul pe locul II la nivel naţional, după 

Judeţul Ilfov (cu 22.162 de locuinţe noi). Dintre acestea, doar 6.888 au fost construite în 

mediul urban, peste 65% fiind localizate în mediul rural, majoritatea în jurul municipiului 

Cluj-Napoca, unde se manifestă un proces tot mai accentuat de sub-urbanizare. Primele 

estimări ale Institutului Naţional de Statistică arată că, în anul 2010, la nivelul judeţului Cluj, 

au fost construite 3.180 de locuinţe noi, dintre care 1.462 în mediul urban şi 1.718 în mediul 

rural. Faţă de anul 2010, aceasta înseamnă o scădere de circa 52% faţă de 2009, mai ales în 

mediul rural (-67%). În mediul urban, scăderea a fost de doar 8%, numărul de locuinţe 

finalizate fiind similar cu cel din 2008. Prin urmare, criza economică globală a frânat procesul 

de suburbanizare.  

 

Figura 3.1.12. Numărul de locuinţe finalizate, 2005-2009 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

Tabel 3.1.9. Numărul de locuinţe terminate în judeţul Cluj în perioada 2005-2009 

Localitatea Număr de locuinţe noi 

finalizate în perioada 

2005-2009 

Număr mediu de 

persoane/locuinţă în 

2009 

FLOREŞTI 8.917 1,00 

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 5.566 2,51 

BACIU 1.301 2,27 

APAHIDA 1.125 2,09 

MUNICIPIUL GHERLA 623 2,62 

MUNICIPIUL TURDA 244 2,75 

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 217 2,71 

GILĂU 217 2,62 

MUNICIPIUL DEJ 179 2,65 

JUCU 168 2,32 

CHINTENI 135 1,89 

FELEACU 121 1,88 

BONŢIDA 117 2,79 

ORAŞ HUEDIN 59 2,90 
Sursa: INS, Tempo Online, 2011 
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După cum se poate observa din tabelul de mai jos, localităţile rurale din apropierea 

municipiului Cluj-Napoca au depăşit ca dinamică imobiliară oraşele din judeţ, inclusiv 

reşedinţa de judeţ. Jumătate din locuinţele construite în judeţ în ultimii 5 ani au fost ridicate în 

Comuna Floreşti, unde există în prezent circa 13.000 de locuinţe şi doar 16.000 de locuitori (o 

medie de 1,2 persoane/locuinţă in 2011, faţă de 2,5 în Municipiul Cluj-Napoca). Prin urmare, 

majoritatea construcţiilor noi nu au fost încă ocupate şi ne putem aştepta chiar la o dublare a 

populaţiei aceste comune în următorii ani. În mod similar, comunele Chinteni, Feleacu, 

Apahida, Baciu au înregistrat o medie de maxim 2 persoane/locuinţă, ceea ce indică prezenţa 

reşedinţelor temporare (mai ales în zone precum Chinteni, Feleacu), sau a apartamentelor noi, 

nelocuite. Prin urmare, şi aceste comune vor continua să crească din perspectiva numărului de 

locuitori, o dată cu creşterea gradului de ocupare a locuinţelor. 

Din perspectiva numărului de autorizaţii de construcţie emise în ultimii 5 ani, se remarcă un 

vârf în anul 2007, urmat de o scădere drastică în 2009 (-40,3%), care a continuat, conform 

primelor estimări şi în 2010, când au ajuns la 1249 (-20,6%).  

Cele mai multe autorizaţii pentru construcţii rezidenţiale au fost emise, în anul 2009, în 

Municipiul Cluj-Napoca (431), Comunele Apahida (182) şi Floreşti (130), în timp ce în 

celelalte oraşe au fost emise între 15 şi 60 de autorizaţii. Pentru blocuri au fost emise 2 

autorizaţii în Floreşti şi una în Turda.  

 

Figura 3.1.13. Numărul de autorizaţii de construcţie emise în perioada 2005-2009, la nivelul 

judeţului Cluj 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

3.1.4. Funcţia economică a oraşelor 

 

După cum se poate observa din tabelul de mai jos, mediul urban concentrează peste 88% din 

economia judeţului, numai Municipiul Cluj-Napoca având o pondere de 76,6%, ceea ce 

denotă o concentrare excesivă a activităţii economice din judeţ în jurul acestuia. Celelalte 

oraşe au o pondere foarte redusă în economia locală, ce nu depăşeşte 5%.  

 

Tabel 3.1.10. Valoarea cifrei de afaceri realizate în oraşele judeţului Cluj în 2009 – mii lei 

Oraş Agricultură Industrie Construcţii Servicii Total 

% din total 

Judeţ 

CLUJ-NAPOCA 58.574 8.699.900 3.188.609 15.269.024 27.216.107 76,6 

DEJ  4.162 890.468 58.993 329.030 1.282.653 3,6 

TURDA 5.404 714.169 199.805 674.389 1.593.767 4,5 

CÂMPIA TURZII 4.193 425.938 60.595 235.686 726.412 2,0 

GHERLA  1.925 248.415 49.313 173.842 473.495 1,3 

HUEDIN 78 52.066 20.443 114.030 186.617 0,5 

URBAN 74.336 11.030.956 3.577.758 16.796.001 31.479.051 88,6 

RURAL 111.861 867.367 1.311.734 1.771.763 4.062.725 11,4 

JUDEŢUL CLUJ 186.197 11.898.323 4.889.492 18.567.764 35.541.776 100,0 
Sursa: Anuarul Statistic al Judeţului Cluj 2011 

 

În ceea ce priveşte structura economiilor locale, Municipiul Cluj-Napoca şi Oraşul Huedin 

sunt singurele care au un profil dominat de sectorul terţiar (cu 56,1%, respectiv 61,1% din 

cifra de afaceri generată de servicii), în timp ce Municipiile Dej, Gherla şi Câmpia Turzii 

continuă să aibă o economie dominată net de industrie, ca şi în perioada comunistă, cu efecte 

negative asupra nivelului de trai. Prin urmare, cifra de afaceri/locuitor din aceste oraşe a 

rămas de 2-3 ori mai scăzută decât cea din Municipiul Cluj-Napoca.  

 

Tabel 3.1.11. Structura economiei locale şi venitul per cap de locuitor în oraşele din judeţul Cluj, 2009 

Oraş 

% cifra de afaceri totală Cifra de 

afaceri/locuitor Agricultură Industrie Construcţii Servicii TOTAL 
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(mii lei) 

CLUJ-NAPOCA 0,2 32,0 11,7 56,1 100 88,9 

DEJ  0,3 69,4 4,6 25,7 100 33,4 

TURDA 0,3 44,8 12,5 42,3 100 27,8 

CÂMPIA TURZII 0,6 58,6 8,3 32,4 100 27,5 

GHERLA  0,4 52,5 10,4 36,7 100 21,5 

HUEDIN 0,0 27,9 11,0 61,1 100 19,2 

JUDEŢUL CLUJ 0,5 33,5 13,8 52,2 100 51,5 

Sursa: Anuarul Statistic al Judeţului Cluj 2011 

 

Un alt aspect îngrijorător este nivelul scăzut de diversificare al activităţilor industriale, care 

creşte vulnerabilitatea economiei oraşelor din judeţ. În Gherla industria mobilei generează 

peste jumătate din cifra de afaceri din industrie, în Câmpia Turzii industria metalurgică peste 

80%, iar în Turda industria materialelor de construcţii reprezintă 50%. 

În toate oraşele din judeţ există spaţii industriale neutilizate sau utilizate parţial, unele poluate 

istoric (mai ales în Turda şi Dej), actualmente în proprietate privată, care pot fi restructurate şi 

reconvertite în spaţii industriale, comerciale sau rezidenţiale. De asemenea, cu excepţia 

oraşului Huedin şi a Municipiului Gherla, în oraşele judeţului există parcuri industriale şi 

logistice moderne, care sunt prezentate pe larg în Capitolul „Economie”.  

 

3.2. DEZVOLTARE RURALĂ 
 

3.2.1. Spaţiul rural din judeţul Cluj 

 

Mediul rural din judeţul Cluj este format din 75 comune (compuse din 420 sate); 14 sate din 

judeţ aparţin de municipii şi oraşe. Teritoriul acoperit de localităţile rurale din judeţ este de 

617.290 ha, reprezentând 92% din suprafaţa totală a judeţului (667.440 ha). 

Judeţul Cluj se situează pe ultimul loc între judeţele Regiunii Nord-Vest în privinţa ponderii 

populaţiei rurale şi pe primul loc la indicatorul densitatea populaţiei (tabelul 3.2.1).  

 

Tabel 3.2.1. Populaţia pe medii, suprafaţa şi densitatea populaţiei în judeţele regiunii Nord-Vest, 

1.07.2010 
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Regiune Total 

Urban Rural Suprafaţa 

totală 

(km
2
) 

Densitatea 

populaţiei 

(loc/km
2
) 

Nr. pers. % Nr. pers. % 

Regiunea 

Nord-Vest 
2.716.456 1.446.905 53,26 1.269.551 46,74 34.160,46 79,52 

Bihor 592.561 297.322 50,18 295.239 49,82 7.544,27 78,54 

Bistriţa-

Năsăud 
317.247 118.437 37,33 198.810 62,67 5.355,2 59,24 

Cluj 691.048 458.983 66,42 232.065 33,58 6.674,4 103,54 

Maramureş 510.482 300.256 58,82 210.226 41,18 6.304,36 80,97 

Satu Mare 364.104 172.434 47,36 191.670 52,64 4.417,85 82,42 

Sălaj 241.014 99.473 41,27 141.541 58,73 3.864,38 62,37 
Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Tabel 3.2.2. Caracteristicile judeţelor regiunii Nord-Vest privind gradul de ruralitate OCDE, 

accesibilitatea şi ponderea populaţiei în vârstă de 0-14 ani 

Regiune 

Ponderea populaţiei 

în localităţi având 

densitatea populaţiei 

sub 150 loc/km
2
 (%) 

(1.07.2006) 

Ponderea populaţiei în 

localităţi situate la o 

distanţă sub 30 km de 

la oraşe cu peste 

50.000 locuitori (%) 

Ponderea 

populaţiei 

de 0-14 ani 

(2002) (%) 

Nord-Vest 53 (PR) 68 18,1 

Bihor 59 (PR) 53 17,9 

Bistriţa-Năsăud 66 (PR) 67 20,6 

Cluj 32 (IR) 79 15,1 

Maramureş 57 (PR) 58 19,6 

Satu Mare 63 (PR) 72 19,4 

Sălaj 62 (PR) 86 19,0 
Sursă: Calcule după date INS Tempo Online, Eurostat, Recensământ 2002 

 

Conform criteriilor OCDE
25

 judeţul Cluj se clasifică drept regiune intermediar rurală (tabelul 

3.2.2). Majoritatea localităţilor rurale din judeţul Cluj sunt uşor accesibile. Ponderea 

populaţiei din localităţi situate la o distanţă mai mică de 30 km de la oraşe cu peste 50.000 

                                                           
25

 OCDE consideră localităţile cu densitatea populaţiei sub 150 de locuitori pe km
2  

ca fiind rurale, iar regiunile 

în care peste 50% a populaţiei trăieşte în localităţi rurale se clasifică regiuni predominant rurale.  



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

locuitori este de 79% în judeţul Cluj, faţă de 68% la nivel regional. Ponderea populaţiei în 

vârstă de 0-14 ani în judeţul Cluj este 15,1%, sub media regiunii (Recensământ 2002). 

 

Figura 3.2.1. Distanţa localităţilor faţă de cele mai apropiate oraşe cu peste 50.000 de locuitori 

 

Sursă: Vincze, 2009 

 

În general zonele rurale pot fi diferenţiate de zonele urbane printr-o serie de caracteristici, dar 

sunt diferenţe însemnate şi între diferite zone rurale. Este importantă recunoaşterea impactului 

acestor diferenţe asupra bunăstării generale a zonei, precum şi asupra măsurilor de intervenţie 

necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale, astfel politica „o mărime se potriveşte tuturor” 

nu poate fi aplicată pentru dezvoltare rurală. 
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3.2.2. Caracteristicile demografice ale zonelor rurale din judeţul Cluj 

 

La 1 iulie 2010 populaţia totală din judeţul Cluj a fost de 691.048 locuitori (332.538 bărbaţi şi 

358.510 femei), din care 232.065 (33,58%) a trăit în mediul rural (115.125 bărbaţi şi 116.940 

femei); proporţia populaţiei de sex feminin în mediul rural este de 50,39% sub cea din mediul 

urban (52,63%). 

În ultimele două decenii populaţia judeţului a scăzut, atât în mediul rural, cât şi în mediul 

urban (figura 3.2.2), iar ponderea populaţiei rurale a rămas aproape neschimbată (33,58% în 

2010, faţă de 33,09% în 1990 şi 31,36% în 2000. Conform datelor INS Tempo Online, în 

perioada 2002-2010 populaţia rurală a judeţului a scăzut cu 0,48%. 

 

Figura 3.2.2. Populaţia stabilă la 1 iulie, pe medii, în judeţul Cluj 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Comunele din judeţ sunt de mărime variată, numărul mediu de sate pe comună fiind de 5,6 şi 

populaţia medie este de 3.094 locuitori. Cea mai mare comună este Floreşti, cu 13.955 

locuitori, populaţia acestei comune crescând cu 86,51% în perioada 2002-2010. Două comune 
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au o populaţie mai mică de 1.000 locuitori: Ploscoş (672 locuitori) şi Valea Ierii (902 

locuitori); 30 comune au între 1.000-1.999, 17 comune au între 2.000-2.999, 7 comune au 

între 3.000-3.999, 10 comune au între 4.000-4.999 şi 9 comune au peste 5.000 locuitori 

(figura 3.2.3). 

 

Figura 3.2.3. Populaţia unităţilor administrative din judeţul Cluj, 1.01.2010 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 3.2.4. Rata de creştere a populaţiei din judeţul Cluj, în perioada 2002-2010, în % 
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Sursă: prelucrare după date INS TEMPO 

 

Se pot observa tendinţe demografice nefavorabile în anumite zone rurale ale judeţului. În 

perioada 2002-2010 în zonele periurbane se remarcă variaţia numerică pozitivă a populaţiei, 

dar în restul teritoriului populaţia localităţilor rurale stagnează sau a scăzut (figura 3.2.4). 

Sporul natural este negativ în majoritatea localităţilor din judeţ (figura 3.2.5), doar în patru 

localităţi s-a înregistrat spor natural pozitiv în perioada 2002-2009: municipiul Gherla 

(0,13‰), precum şi comunele Cămăraşu (0,18‰), Floreşti (3,50‰) şi Gilău (0,17‰). Cel 

mai mare scădere a populaţiei s-a înregistrat în comuna Aiton (-23,22‰). 

 

Figura 3.2.5. Sporul natural în judeţul Cluj, în perioada 2002-2009, în ‰ 
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Sursă: prelucrare după date INS TEMPO 

 

Situaţia sporului migratoriu este mai favorabilă, în 45 comune s-a înregistrat spor migratoriu 

pozitiv în perioada 2002-2009 (figura 3.2.6), cele mai ridicate fiind în comunele din jurul 

reşedinţei de judeţ: Floreşti (70,30‰), Apahida (22,24‰) şi Baciu (15,99‰). Cele mai mari 

pierderi de populaţie prin migraţie au suferit comunele Râşca (-14,89‰) şi Mărişel (-

12,45‰). 

 

Figura 3.2.6. Sporul migratoriu în judeţul Cluj, în perioada 2002-2009, în ‰ 
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Sursă: prelucrare după date INS TEMPO 

 

Figura 3.2.7. Densitatea populaţiei în unităţile administrative din judeţul Cluj, anul 2010 

 

Sursă: prelucrare după date INS TEMPO 
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Densitatea populaţiei variază foarte mult (figura 3.2.7), patru comune având densitate sub 10 

locuitori/km
2
, 50 comune între 10 şi 50 locuitori/km

2
, 17 comune între 50 şi 100 

locuitori/km
2
, trei între 100-150 locuitori/km

2
 şi una peste 150 locuitori/km

2 
(comuna Floreşti 

cu 229,07 locuitori/km
2
). 

Caracteristicile socio-demografice ale populaţiei rurale sunt analizate folosind datele 

Recensământului din 2002, datele INS Tempo Online pentru anul 2010 şi proiecţie 

demografică pentru anul 2013
26

. 

Populaţia rurală a judeţului îmbătrâneşte continuu, ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) scade 

şi cea în vârstă (65 ani şi peste) creşte (figura 3.2.8). 

 

Figura 3.2.8. Populaţia stabilă din mediul rural în judeţul Cluj pe grupe de vârstă, 1 iulie, 1990-2010 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

                                                           
26

 Există diferenţe destul de mari referitor la numărul de locuitori din mediul rural în judeţul Cluj între datele 

Recensământului 2002 (230133 persoane) şi datele Tempo Online (233186 persoane în anul 2002), astfel pentru 

proiecţie am folosit doar datele de la Recensământ, considerate a fi mult mai precise. 
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Cea mai mare pondere a populaţiei tinere se găseşte în comuna Cămăraşu (21,65%), cea mai 

mică în comuna Sânmartin (9,61%), media judeţeană fiind 13,24% în total şi în rural 14,26% 

(figura 3.2.9).  

 

Figura 3.2.9. Ponderea populaţiei de 0-14 ani în judeţul Cluj, 2010 (%) 

 

Sursă: prelucrare după pe date INS Tempo Online 

 

Figura 3.2.10. Ponderea populaţiei de 15-64 ani în judeţul Cluj, 2010 (%) 
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Sursă: prelucrare după pe date INS Tempo Online 

 

Populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) este cel mai bine reprezentată în mediul urban 

(75,38% în Cluj-Napoca), media judeţeană este de 71,20% şi în rural 61,94% (figura 10). 

Dintre comune, cea mai mare pondere a populaţiei dintre 15-64 ani este în Baciu (71,62%), 

iar cea mai mică în Corneşti (48,40%). Comuna cu ponderea cea mai mare a populaţiei de 

peste 65 ani este Corneşti (38,82%), iar cea mai mică pondere de vârstnici are comuna 

Floreşti (8,68%), media judeţului fiind de 15,56% şi în rural de 23,80% (figura 3.2.11). 

 

Figura 3.2.11. Ponderea populaţiei de 65 de ani şi peste în judeţul Cluj, 2010 (%) 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

 

Sursă: prelucrare după pe date INS Tempo Online 

 

În mediul rural rata dependenţei de vârstă a fost de 58,8% în 2002 şi 54,7% în 2010, mult mai 

mare, decât în mediul urban (33,3% în 2002 şi 34,19% în 2010), datorită mai ales ponderii 

mari a populaţiei vârstnice. Există diferenţa mari între comune, cea mai mare rată de 

dependenţă fiind în comuna Recea Cristur (109,16%) şi cea mai mică în comuna Floreşti 

(33,78%). 

 

Tabel 3.2.3. Raporturile de dependenţă în mediul rural din judeţul Cluj, în 2002, 2010 şi 2013 (%) 

Raportul de dependenţă 2002 2010* 2013** 

Rdc (0-14 ani) 26,17 22,68 22,09 

Rde (65 ani şi peste) 32,68 32,06 33,16 

Rd (general) 58,84 54,74 55,25 
Sursă: calcule proprii pe baza Recensământ 2002, * INS Tempo Online şi ** proiecţie demografică 
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În general, putem afirma că structura demografică este mai favorabilă în mediul urban, decât 

în cel rural (figura 3.2.12). 

 

Figura 3.2.12. Structura pe vârstă a populaţiei judeţului Cluj, pe medii, 2010 (%) 

57510 34010

342036

149968

59437

48087

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Urban Rural 

N
u

m
ă
r 

p
e
rs

o
a
n

e

65 ani şi peste

15 - 64 ani

0 - 14 ani

 

Sursă: prelucrare după pe date INS Tempo Online 

 

Proiecţia demografică ne permite câteva estimări privind structura de vârstă a populaţiei 

rurale din judeţul Cluj în 2013 (figura 3.2.13), ultimul an al actualei perioade de programare, 

an care poate fi considerat ca bază pentru perioada 2014-2020. 

Conform proiecţiei demografice, populaţia rurală a judeţului Cluj va scădea până în anul 2013 

cu aproape 10%. Ponderea femeilor în populaţia sub 50 de ani continuă să fie mai scăzută, iar 

în populaţia vârstnică rămâne mai înaltă decât cea a bărbaţilor. Numărul nou-născuţilor 

urmează un trend descrescător, astfel populaţia de 0-14 ani va scade. Proiecţia nu ia în 

considerare mişcările migratorii (pentru care nu avem date pe grupe de vârste), astfel 

rezultatul trebuie corectat cu efectele migraţiei, care reduc impactul sporului natural negativ, 

mai ales în comunele periurbane. 
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Concluzia acestei analize este că în viitorul apropiat situaţia demografică în mediul rural al 

judeţului Cluj va fi satisfăcătoare, cu o pondere crescătoare a populaţiei în vârstă de muncă, 

dar perspectivele pe termen lung sunt mai pesimiste. 

 

Figura 3.2.13. Arborele genealogic al populaţiei rurale din judeţul Cluj, în 2002 şi 2013 
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Sursă: calcule proprii după Recensământ 2002 şi * proiecţie demografică 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

 

Până în anul 2013 ne putem aştepta la creşterea presiunii asupra pieţei forţei de muncă din 

partea populaţiei rurale tinere (tabelul 3.2.4), ceea ce subliniază importanţa creării locurilor de 

muncă în mediul rural. 

 

Tabel 3.2.4. Presiunea demografică asupra pieţei forţei de muncă în mediul rural din judeţul 

Cluj, în 2002 şi 2013 

Indicator 2002 2013* 

Numărul persoanelor care intră pe piaţa forţei de muncă 

(18-25 ani) 

23.831 21.424 

Numărul persoanelor care părăsesc piaţa forţei de muncă 

(60-65 ani) 

20.055 15.318 

Presiunea demografică asupra pieţei forţei de muncă 1,2 1,4 
Sursă: Recensământ 2002 şi * proiecţie demografică 

 

Durata medie a vieţii în anul 2010 în judeţul Cluj a fost de 73,52 ani în mediul rural (69,89 

ani la populaţia de sex masculin şi 77,55 ani la populaţia de sex feminin), mai scăzută decât a 

populaţiei urbane din judeţ (75,5 ani), dar peste media naţională şi regională din mediul rural 

(72,26 ani, respectiv 72,09 ani)
27

. 

 

Tabel 3.2.5. Populaţia rurală după etnie, judeţul Cluj, 2002 

  Total Români Maghiari Rromi Ucraineni Germani Italieni Altele 

Nr. Pers. 230.133 177.231 41.620 11.090 31 51 16 94 

% 100 77,01 18,09 4,82 0,01 0,02 0,01 0,04 

Sursă: Recensământ 2002 

 

Tabel 3.2.6. Populaţia rurală după religie, judeţul Cluj, 2002 

Religia Nr. persoane % 

Ortodoxă 168.752 73,33 

Romano-catolică 4.828 2,10 

Reformată 31.810 13,82 

Penticostală 7.206 3,13 

                                                           
27

 INS Tempo Online 
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Greco-catolică 5.836 2,54 

Baptistă 2.346 1,02 

Adventistă de ziua a şaptea 2.084 0,91 

Unitariană 3.690 1,60 

Altele 3.581 1,56 

Total 230.133 100 
Sursă: Recensământ 2002 

 

Din tabelele 3.2.5 şi 3.2.6 se remarcă diversitatea etnică şi religioasă a populaţiei rurale din 

judeţul Cluj. 

 

 

3.2.3. Nivelul de instruire al populaţiei rurale 

 

Nivelul de instruire al populaţiei rurale din judeţul Cluj este scăzut (tabelul 3.2.7); în rândul 

populaţiei rurale de 10 ani şi peste 1,81% a absolvit instituţie de învăţământ superior, 1,34% 

şcoală postliceală şi de maiştri, 11,48% liceu, 16,37% şcoală profesională şi de ucenici, 

34,23% gimnaziu, 28,44% învăţământ primar şi 3,51% s-au declarat analfabeţi. 

 

Tabel 3.2.7. Nivelul de instruire şi profilul instituţiei de învăţământ absolvit de populaţia de 10 ani 

şi peste în mediul rural din judeţul Cluj (anul 2002) 

 

Populaţia de 10 ani şi peste 

Nr. pers. % 

Învăţământ superior 3.701 1,81 

Postliceal şi de maiştri 2.750 1,34 

Liceal  23.494 11,48 

Profesional şi de ucenici 33.492 16,37 

Gimnazial  70.050 34,23 

Învăţământ primar 58.188 28,44 

Alte situaţii 5.601 2,74 

Analfabeţi 7.188 3,51 

Şcoala absolvită nedeclarată 171 0,08 

Total  204.635 100 

Sursă: Recensământ 2002 
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Pentru a studia orientarea profesională a tinerilor din mediul rural în anul 2007 s-a realizat o 

cercetare empirică, în cadrul căreia au fost completate chestionare de către 342 elevi din 

clasele a 8-a din 27 şcoli a 19 comune (25,33% din totalul comunelor) din judeţul Cluj 

(Kerekes, 2010). Comunele au fost selectate folosind criterii ca localizarea geografică, 

distanţa de la Cluj-Napoca, accesibilitatea rutieră şi pe cale ferată, mărimea şi structura de 

vârstă a populaţiei, precum şi nivelul de dezvoltare al comunei. Toţi elevii claselor a 8-a 

prezenţi la şcoală (în total 339 elevi, dintre care 170 fete şi 169 băieţi) au completat 

chestionarul. 

Marea majoritate a elevilor se simt încurajaţi de părinţi să-şi continue studiile. 59,6% doresc 

să meargă la liceu, 21,2% la şcoală profesională şi 8,6% nu continuă şcoala după absolvirea 

clasei a 8-a. Factorii care influenţează decizia de a continua studiile sunt: 

- genul: fetele optează într-o pondere mai mare pentru liceu decât băieţii; 

- rezultatele şcolare: cei care au rezultate şcolare mai bune aleg într-o pondere mai mare 

să-şi continue studiile şi să meargă la liceu; 

- atitudinea părinţilor (favorabilă sau nefavorabilă) faţă de continuarea studiilor; 

- educaţia părinţilor: elevii ai căror părinţi au nivel de educaţie mai ridicat aleg într-o 

pondere mai mare să-şi continue studiile şi să meargă la liceu. 

Majoritatea tinerilor doresc să lucreze în servicii şi doar trei respondenţi vor să lucreze în 

agricultură ceea ce reprezintă un procent foarte scăzut (0,9%) faţă de situaţia actuală, când 

77,9% dintre familiile elevilor practică agricultura şi în 29,5% dintre familii agricultura este 

principala sursă de venit pentru ambii părinţi. Există diferenţe clare de gen în ceea ce priveşte 

orientarea profesională, doar puţine meserii sunt alese atât de fete, cât şi de băieţi (ospătar, 

bucătar şi medic). 

Peste 50% din elevii din mediul rural al judeţului Cluj doresc să lucreze la Cluj-Napoca, 20% 

în străinătate şi doar 6,2% în localitatea lor de origine. În această privinţă nu sunt diferenţe 

semnificative între băieţi şi fete; rezultatele arată că băieţii par să fie mai dornici decât fetele 

să lucreze în localitatea de origine sau în străinătate, iar fetele optează într-o pondere puţin 

mai mare pentru locuri de muncă din Cluj-Napoca şi Bucureşti. La întrebarea dacă tinerii din 

mediul rural vor rămâne sau nu în localitatea de origine, putem răspunde în felul următor: 

aproximativ 44,0% dintre tineri ar putea rămâne şi să facă naveta la locul de muncă ales, iar 

44,5% probabil se vor muta. În cazul celorlalţi, răspunsul nu se poate prevede din opţiunile 

făcute: distanţa dintre localitatea de origine şi localitatea unde doresc să lucreze este destul de 

mare, dar naveta zilnică ar putea să fie o opţiune viabilă dacă infrastructura de transport se va 

îmbunătăţi. 
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3.2.4. Ocuparea forţei de muncă din mediul rural 

 

Analiza pieţei forţei de muncă rurale din judeţul Cluj este îngreunată de lipsa indicatorilor 

dezagregaţi pe medii, doar puţine date statistice relevante pentru piaţa forţei de muncă sunt 

disponibile separat pentru mediul urban şi mediul rural la nivel de judeţ. 

Evoluţia principalilor indicatori în judeţul Cluj a urmat tendinţele naţionale: în perioada 1990-

2008 a scăzut rata de activitate a resurselor de muncă, rata şomajului înregistrat a atins cota 

maximă în anul 1999, după care a urmat o evoluţie descendentă până la sfârşitul anului 2008, 

ponderea sectorului agricol a crescut până în anul 2000, după care a descrescut, ponderea 

populaţiei ocupate în industrie a scăzut, iar ponderea populaţiei ocupate în sectorul serviciilor 

a crescut substanţial. În anul 2008, 47,6% a populaţiei ocupate din judeţul Cluj a lucrat în 

servicii, 22,1% în industrie, 21,6% în agricultură şi 8,7% în construcţii (figura 3.2.14). 

Ca efect al crizei economice, populaţia ocupată a scăzut în perioada 2008-2009, mai ales în 

industrie şi în construcţii, astfel ponderea acestor sectoare a scăzut atât în judeţul Cluj, cât şi 

pe plan regional şi naţional (figura 3.2.15). Putem remarca, că ponderea populaţiei ocupate în 

agricultură este mult mai mică, iar cea ocupată în servicii este mult mai ridicată în judeţul 

Cluj, decât în Regiunea Nord-Vest sau la nivel de ţară. 

 

Figura 3.2.14. Evoluţia structurii pe ramuri a populaţiei ocupate, în judeţul Cluj, 1992-2008 
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Sursă: prelucrare pe baza datelor INS Tempo Online TEMPO_FOM103A_12_2_2010 

 

Figura 3.2.15. Structura pe ramuri a populaţiei ocupate, în România, regiunea Nord-Vest şi 

judeţul Cluj, 2008-2009 
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Sursă: prelucrare pe baza datelor INS Tempo Online TEMPO_FOM103D_21_7_2011 

 

Situaţia judeţului Cluj este mai favorabilă, chiar şi în perioadă de criză, decât cea regională şi 

naţională: în anul 2009 rata de activitate (75,2%) şi rata de ocupare (70,5%) a resurselor de 

muncă au fost mai ridicate decât media regiunii (70,9%, respectiv 66,1%), iar rata şomajului 

(6,3%) a fost mai scăzută decât media regiunii (6,8%) şi cea naţională (7,8%). (INS Tempo) 

Doar recensămintele ne oferă date despre activitatea economică şi ocuparea populaţiei rurale 

la nivel judeţean. În 2002 în judeţul Cluj ratele de activitate economică (51,42%), respectiv de 

ocupare (45,19%) a populaţiei de vârstă de muncă (15-64 ani) în mediul rural au fost mai 

scăzute decât în mediul urban (57,13%, respectiv 50,96%), iar rata şomajului a fost mai înaltă 

în mediul rural (12,10%) decât în cel urban (10,80%). Între 1992 şi 2002 rata de activitate 

rurală a scăzut cu 14,1%, ceea ce reflectă ponderea mare a lucrătorilor descurajaţi, care din 

şomaj s-au retras în inactivitate. Ponderea angajaţilor în total populaţie ocupată în mediul 

rural era de 61,10%, faţă de 93,41% în mediul urban
28

. 

 

Tabel 3.2.8. Populaţia rurală ocupată din judeţul Cluj, pe domenii de activitate, în 2002 

Domenii de activitate Nr. persoane % 

Agricultură 28.867 42,43 

Silvicultură , exploatare forestieră şi economia vânatului 685 1,01 

Pescuitul şi piscicultura 37 0,05 

Industria extractivă 1.191 1,75 

Industria prelucrătoare 12.802 18,82 

Energie electrică şi termică, gaze şi ape 1.302 1,91 

Construcţii 4.023 5,91 

Comerţ cu ridicata şi amănuntul, repararea şi întreţinerea 

autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice 
4.945 7,27 

Hoteluri şi restaurante 969 1,42 

Transport şi depozitare  2.511 3,69 

Poşta şi telecomunicaţii 701 1,03 

Activităţi financiare, bancare şi de asigurări 204 0,30 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de prestare servicii 

întreprinderilor 
551 0,81 

Administraţie publică  3.292 4,84 

Învăţământ 2.497 3,67 

Sănătate şi asistenţă socială 1.879 2,76 

                                                           
28

 Recensământ 2002 
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Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 1.370 2,01 

Activităţi ale personalului angajat în gospodăria personală 201 0,30 

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale  6 0,01 

Total 68.033 100 
Sursă: Recensământ 2002 

 

După cum arată şi tabelul 3.2.8, tendinţele de ocupare a forţei de muncă din judeţ se 

caracterizează printr-o pondere ridicată a populaţiei rurale ocupată în agricultură (42,43%), 

faţă de 22,48% în industrie, 5,91% în construcţii, 16,84% în diferite servicii şi 11,27% în 

servicii publice (administraţie, învăţământ, sănătate, asistenţă socială). 

În anul 2000 numărul salariaţilor din mediul rural a fost doar 37,7% din valoarea anului 1990, 

iar după o perioadă de creştere, în anul 2008 a atins 74,1% din valoarea anului 1990, dar în 

anul 2009 a scăzut cu 4% faţă de 2008 (figura 3.2.16). Criza economică a avut impact negativ 

asupra ocupării forţei de muncă atât în mediul urban, cât şi în mediul rural; de la sfârşitul 

anului 2008 şi până în prezent multe întreprinderi îşi reduc numărul de angajaţi. 

 

Figura 3.2.16. Evoluţia numărului de salariaţi din mediul rural în judeţul Cluj, 1991-2009 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 
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În mediul rural ponderea salariaţilor este scăzută (9,74% din totalul populaţiei în anul 2009), 

deoarece cea mai mare parte a populaţiei ocupate lucrează în agricultură fără contract de 

muncă. În marea majoritate (84%) a comunelor din judeţul Cluj în anul 2009 au fost mai puţin 

de 10 salariaţi pe 100 de locuitori (figura 3.2.17), ceea ce are implicaţii atât asupra nivelului şi 

stabilitatea veniturilor, cât şi asupra sustenabilităţii sistemului de sănătate şi de pensii. 

Naveta la locul de muncă din urban a fost şi este o opţiune pentru locuitorii din localităţile 

rural din judeţul Cluj, chiar dacă după 1990 numărul navetiştilor a scăzut. Conform datelor 

din Recensământul 2002, 85,3% a populaţiei ocupate a lucrat în localitatea de rezidenţă, 

11,6% a făcut naveta într-o localitate din judeţ şi doar 1,3% a lucrat într-un alt judeţ în anul 

2002. Persoanele domiciliate în mediul rural fac naveta într-o pondere mai mare, decât cele 

din mediul urban şi bărbaţii fac naveta într-o pondere mai mare decât femeile. 

 

Figura 3.2.17. Ponderea salariaţilor din totalul populaţiei, judeţul Cluj, anul 2009, în % 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 
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Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia de 18-62 ani
29

 în mediul rural este mai înaltă 

decât în mediul urban şi arată sezonalitate: scade pe perioada verii şi creşte iarna. 

În figura 3.2.18 sunt reprezentate ponderile medii pe anul 2010 ale şomerilor din populaţia 

totală, la nivelul fiecărei UAT din judeţul Cluj. Cele mai ridicate valori s-au înregistrat la 

Unguraş (9,76%) şi Vad (8,17%), iar cele mai mici valori la Borşa (0,83%). 

 

Figura 3.2.18. Ponderea şomerilor din totalul populaţiei, judeţul Cluj, anul 2010 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Printr-o cercetare empirică realizată în 13 comune din judeţul Cluj în perioada februarie-iunie 

2007 (Kerekes, 2010) s-a încercat identificarea factorilor care facilitează obţinerea unor locuri 

de muncă salariate şi dezvoltarea antreprenoriatul rural, precum şi barierele în calea 

dezvoltării IMM-urilor rurale. Au fost realizate interviuri cu persoane în căutare de loc de 

muncă, fermieri, salariaţi şi întreprinzători din comunele selectate. În urma analizei 

răspunsurilor putem conclude, că factorii care cresc probabilitatea de angajare sunt nivelul 

educaţional, calificarea profesională, locuri de muncă anterioare şi permis de conducere, iar 

factorii care cresc incidenţa spiritului antreprenorial includ nivelul educaţional, calificarea 

                                                           
29

 Calculat pe baza datelor la nivel de unitate administrativ teritorială, oferite de AJOFM Cluj. 
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profesională, dorinţa de recalificare, experienţă în muncă (atât în ţară cât şi în străinătate), 

cunoştinţe de limbi străine, permis de conducere, autovehicul şi telefon mobil în posesie. 

Practicarea agriculturii în familie are o influenţă pozitivă, dar acest factor diferenţiază în 

primul rând proprietarii de pământ (persoanele mai înstărite cu un anumit capital) de cei 

foarte săraci. Persoanele care au un loc de muncă sunt mai dornici să se lanseze într-o afacere, 

ceea ce demonstrează importanţa siguranţei financiare. Au fost amintite următoarele motive 

pentru care persoanele din mediul rural nu vor să pornească o afacere (factori demotivanţi): 

lipsa de bani, birocraţia excesivă, faptul că nu ştiu ce ar putea să facă, se consideră o 

responsabilitate prea mare, vârsta înaintată şi faptul că nu ar avea cine să continue activitatea, 

copiii nelocuind în localitate. Aceste concluzii sunt susţinute de rezultatele cercetărilor 

anterioare, aşa cum reiese din literatura studiată. 

O altă cercetare empirică realizată în martie-iunie 2009 s-a orientat către identificarea 

problemelor ocupării forţei de muncă din mediul rural, a factorilor de influenţă, şi a 

activităţilor economice care ar putea crea noi locuri de muncă în mediul rural. Au fost aplicate 

33 chestionare şi s-au organizat două focus grupuri cu 8 invitaţi, astfel obţinându-se informaţii 

de la persoane cu un background foarte diferit (cercetători, cadre universitare, reprezentanţi ai 

unor instituţii publice, primari de comune, întreprinzători şi fermieri). Respondenţii au 

identificat o gamă largă de activităţi economice, care pot contribui la crearea de locuri de 

muncă în mediul rural. Activităţile considerate tradiţional rurale au fost menţionate în 

combinaţie cu activităţi cu o valoare adăugată mai ridicată, care deocamdată nu sunt suficient 

de dezvoltate, cum ar fi procesarea produselor agricole, apicultura, cultivarea plantelor 

medicinale, pescuitul şi procesarea produselor din peşte, precum şi agricultura ecologică. În 

zona de munte silvicultura, procesarea lemnului, precum şi colectarea şi procesarea fructelor 

de pădure au fost considerate activităţi care pot genera locuri de muncă. Industria 

prelucrătoare se poate stabili doar în zonele rurale cu o infrastructură fizică mai dezvoltată. S-

a considerat că serviciile au mare potenţial de dezvoltare în mediul rural din judeţul Cluj; 

activităţi care pot crea locuri de muncă în mediul rural sunt: consultanţa agricolă, serviciile 

agricole, serviciile către populaţie şi turismul rural. Ca activitate inovativă a fost amintită 

înfiinţarea unor centre de formare în mediul rural. 

În concluzie putem afirma, că principalele probleme ale ocupării forţei de muncă rurale în 

judeţul Cluj sunt următoarele: 

- nivel educaţional mai redus şi acces la educaţie mai scăzut în mediul rural; 

- oportunităţi limitate de muncă în afara agriculturii; 

- preponderenţa ocupării pe cont propriu şi a întreprinderilor mici; 
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- rată de activitate mai scăzută a populaţiei în vârstă de muncă în mediul rural (conform 

datelor din recensămintele din 1992 şi 2002); 

- incidenţa mai mare a activităţii cu program parţial de lucru; 

- venituri mai scăzute în mediul rural decât în mediul urban (ceea ce implică o motivaţie 

mai scăzută de a lucra); 

- nivel mai scăzut al activităţii antreprenoriale; 

- infrastructura fizică neadecvată (drumuri, apă, canalizare, telefon, internet); 

- nivel de dezvoltare scăzut al serviciilor; 

- migraţia tinerilor din rural în urban şi migraţia din urban în rural a vârstnicilor şi a 

persoanelor sărace. 

Factorii principali care influenţează ocuparea forţei de muncă rurale sunt factorii de locaţie, 

mărimea şi structura demografică a populaţiei, nivelul de educaţie şi deprinderi, infrastructura 

şi proprietatea asupra pământului. Conform previziunilor, persoanele mai bine calificate au 

perspective mai bune de angajare şi cererea pentru muncitori necalificaţi va continua să scadă, 

astfel participarea la educaţia continuă devine vitală. 

Măsurile propuse pentru îmbunătăţirea situaţiei ocupaţionale în mediul rural sunt orientate 

către eliminarea problemelor şi barierelor identificate. Cele mai importante măsuri sunt: 

investiţie în sistemul de educaţie rural la toate nivelele, modernizarea satelor, sprijinirea 

modernizării agriculturii, sprijinirea dezvoltării întreprinderilor ne-agricole în mediul rural şi 

oferirea de facilităţi pentru întreprinderi rurale, reducerea birocraţiei la toate nivelele, precum 

şi o politică naţională de dezvoltare rurală coerentă, articulată şi stabilă, care ajută în 

planificarea strategiilor de investiţii. 

Una dintre cauzele semnificative a nivelului scăzut al iniţiativei antreprenoriale – identificat 

de membrii grupului de lucru pentru planificare judeţeană – este ritmul redus al transferului 

proprietăţilor către tineri. Multe persoane tinere nu pot solicita sprijin financiar pentru a 

dezvolta o afacere deoarece se lovesc de cerinţa de a demonstra că deţin teren, animale, 

utilaje, dar de cele mai multe ori aceştia nu sunt proprietari de drept ci doar gestionează aceste 

bunuri, efective etc. 
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3.2.4. Activităţi economice în mediul rural 

 

Judeţul Cluj este considerat unul dintre cele mai dezvoltate regiuni din România; în anul 2008 

PIB/cap de locuitor fiind 28.880 RON, peste media naţională (23.935 RON) şi regională 

(21.284 RON), iar contribuţia agriculturii la valoarea adăugată brută în judeţul Cluj este 

4,56% mai mică decât cea naţională (7,44%) şi regională (8,64%)
30

. Date referitoare la 

performanţa sectoarelor economice în mediul rural nu se găsesc în statisticile oficiale. 

Economia rurală are un grad destul de redus de diversificare, ceea ce s-a văzut şi din analiza 

pieţei forţei de muncă din capitolul precedent. În mediul rural îşi au sediul doar 14,9% dintre 

firmele din judeţ, revenind, în medie, doar 18,9 firme la 1.000 de locuitori, de 2,5 ori mai 

puţin ca în mediul urban. Există diferenţe mari între comune: peste 20% dintre firmele cu 

sediul în mediul rural al judeţului sunt amplasate în Floreşti, circa 9% în Gilău, 8% în 

Apahida şi 7% în Baciu. Peste 100 de firme mai regăsim doar în comunele Mihai Viteazu, 

Feleacu şi Aghireş, toate din apropierea oraşelor. De altfel, în Comuna Floreşti se 

înregistrează o densitate mai mare a agenţilor economici decât în Municipiul Cluj-Napoca 

(73,4 de firme la 1000 de locuitori), urmat de Gilău (42,8‰), Apahida (34,3‰), Feleacu 

(33,5‰) şi Baciu (31,7‰). În comunele aflate în afara zonei metropolitane s-au înregistrat 

valori de maxim 15 firme la 1000 de locuitori
31

.  

Din analiza datelor statistice la nivel naţional
32

 putem observa, că veniturile populaţiei rurale 

sunt mai scăzute decât veniturile populaţiei rurale şi diferenţa creşte continuu (figura 3.2.19), 

ceea ce demonstrează clar dezavantajul economic al zonelor rurale. În anul 2009 venitul 

mediu pe persoană reprezenta doar 68,6% în mediul rural faţă de cel urban. 

 

Figura 3.2.19. Evoluţia veniturilor medii lunare pe persoană, lanivel naţional (valori recalculate la 

nivelul anului 2009) 

                                                           
30

 Calcule după date INS Tempo Online şi Eurostat, date pentru anul 2008 
31 DRS Cluj, Anuarul Statistic al Judeţului Cluj 2011, date penru anul 2009 
32 Date privind veniturile pe medii sunt disponibile doar la nivel naţional 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Agricultura şi silvicultura, principalii piloni ai economiei rurale, au fost analizate în detaliu în 

capitolul 2.2.1. Amintim aici doar necesitatea iniţiativei private şi spiritului antreprenorial în 

dezvoltarea acestor sectoare, deoarece predomină proprietatea privată asupra terenurilor: 92% 

din terenurile agricole, 42,5% din terenurile forestiere şi 81,3% din terenurile ocupate cu 

construcţii sunt în proprietate privată
33

. 

Date referitoare la industria din mediul rural putem obţine doare din monografii, studii şi 

strategiile de dezvoltare ale comunelor. În mediul rural are o importanţă mai ridicată industria 

extractivă (cum ar fi exploatările de materiale neferoase din comunele Aghireşu, Căpuşu 

Mare, Poieni, Mihai Viteazu şi sondele de gaz de la Geaca etc.). Există câteva investiţii 

industriale importante: Parcul Industrial Tetarom III din Jucu, unde s-a construit o fabrică a 

companiei internaţionale Nokia, fabricile Napolact din Baciu şi Ţaga etc.  

Turismul rural este destul de bine dezvoltat în judeţul Cluj, dar potenţialul turistic este încă 

insuficient valorificat. Judeţul are un peisaj natural variat, atractiv şi nepoluat. Din totalul 

suprafeţei 64,02% este teren agricol şi 35,98% terenuri neagricole, din care 70,9% păduri şi 

alte vegetaţie forestieră, 3,7% ape şi bălţi şi 12,8% construcţii, drumuri etc. Suprafaţa 

fondului forestier total în anul 2009 a fost de 149,5 mii hectare, din care 148 mii ha păduri 

(răşinoase 66 mii ha, foioase 82 mii ha) şi 2 mii ha alte terenuri (INS Tempo). Pe teritoriul 

                                                           
33 INS Tempo, date pentru anul 2009 
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judeţului există 20 situri NATURA 2000. Judeţul dispune şi de un patrimoniu cultural 

valoros, există numeroase biserici, castele, vestigii istorice şi monumente, iar zonele 

etnografice încă păstrează tradiţiile. Localităţile din judeţ, unde s-au născut personalităţi 

culturale importante, întreţin case memoriale în amintirea acestora. 

Numărul structurilor turistice din mediul rural a crescut cu 47,25% în perioada 2005-2010 

(figura 3.2.20), ajungând la 134, din care 113 pensiuni agroturistice, 9 hoteluri, 8 cabane 

turistice, 2 popasuri turistice şi 2 moteluri.  

 

Figura 3.2.20. Evoluţia numărului de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 

turistică din mediul rural, judeţul Cluj, 2005-2010 
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Hoteluri

Moteluri

Hanuri

Vile turistice

Cabane turistice

Campinguri

Popasuri turistice

Tabere de elevi şi 

preşcolari

Pensiuni agroturisticePensiuni turistice

-150% -100% -50% 0% 50% 100%

2010/2005 47.25% 28.57% -33.33% 0.00% -100.00% 14.29% -100.00% 0.00% -100.00% -100.00% 82.26%
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Vile 
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Popasuri 

turistice
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Pensiuni 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Numărul de locuri a crescut doar cu 6,11% (figura 3.2.21), la 2.865 în 2010, ceea ce rezultă şi 

din analiza detaliată pe tipuri de structuri: s-au desfiinţat unităţile cu multe locuri de cazare 

(campinguri şi tabere) şi cea mai mare creştere s-a înregistrat la pensiuni agroturistice. 
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Figura 3.2.21. Evoluţia numărului de locuri în structuri de primire turistică cu funcţiuni de 

cazare turistică din mediul rural, judeţul Cluj, 2005-2010 (număr de locuri) 

Total

Hoteluri

Moteluri

Hanuri

Vile turistice

Cabane turistice

Campinguri

Popasuri turistice

Tabere de elevi şi 

preşcolari

Pensiuni turistice Pensiuni agroturistice

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%

2010/2005 6.11% 35.15% -26.55% 0.00% -100.00% 1.60% -100.00% 0.00% -100.00% -100.00% 101.38%
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Vile 
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turistice
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Pensiuni 

agroturistic

e

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Numărul de locuri-zile a crescut în pondere similară (49,95%) cu numărul structurilor de 

cazare (figura 3.2.22), ajungând la 1.043.422 în 2010. Diferenţa mare dintre evoluţia 

numărului de locuri şi numărului de locuri-zile se datorează faptului, că unele structuri 

turistice (mai ales campingurile şi taberele) funcţionează doar în sezonul de vară, deci, chiar 

dacă au multe locuri, pe perioada unui an calendaristic numărul de locuri-zile oferite de 

acestea este mai redus faţă de structurile de primire care funcţionează tot anul. 

 

Figura 3.2.22. Evoluţia numărului de locuri în structuri de primire turistică cu funcţiuni de 

cazare turistică din mediul rural, judeţul Cluj, 2005-2010 (număr locuri-zile) 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Numărul sosirilor în structuri de primire turistică din mediul rural în judeţul Cluj a scăzut în 

ultimele 5 ani cu 4,40% (figura 3.2.23), ajungând la 41.548 în 2010. Observăm o creştere 

destul de ridicată a numărul de turişti în hoteluri (40,86%, faţă de creşterea numărului de 

locuri cu 35,15% şi a numărului locuri-zile cu 80,35%). În anul 2008 numărul sosirilor a fost 

mult mai ridicată, 108.886, după care a urmat o scădere bruscă în 2009-2010. 

O evoluţie şi mai nefavorabilă are numărul înnoptărilor în structuri de primire turistică din 

mediul rural, care a scăzut cu 12,69% în perioada 2005-2010. Doar la hoteluri observăm o 

creştere de 28,03% (figura 3.2.24). 

 

Figura 3.2.23. Evoluţia sosirilor turiştilor în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 

turistică din meidul rural, judeţul Cluj, 2005-2010 (număr persoane) 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 3.2.24. Evoluţia înnoptărilor în structuri de primire turistică, mediul rural, judeţul Cluj, 

2005-2010 (număr de înnoptări) 
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Dacă însă analizăm mai în detaliu perioada 2005-2010, putem observa, că evoluţia 

înnoptărilor a fost crescătoare în perioada 2005-2008, mai ales la pensiuni agroturistice 

(figura 3.2.25). Totalul înnoptărilor în anul 2008 a fost de 211.093 (din care 149.544 la 

pensiuni agroturistice). În perioada 2008-2010 numărul înnoptărilor a scăzut drastic, ajungând 

la 73.190 (din care 41.561 la pensiuni agroturistice). 

 

Figura 3.2.25. Înnoptări înstructuri de primire turistică, mediul rural, judeţul Cluj, 2005-2010 (număr) 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Nivelul de dezvoltare al serviciilor este mai scăzut în mediul rural decât în mediul urban. În 

multe comune (mai ales în cele îndepărtate) serviciile locale se rezumă la serviciile publice de 

educaţie şi sănătate, comerţul cu amănuntul din magazinele săteşti şi servicii incipiente de 

alimentaţie publică (baruri şi cârciumi). Centrele comerciale construite în jurul municipiilor se 

află deseori pe teritoriul comunelor, cum ar fi Metro din Floreşti. 

Asigurarea serviciilor şi populaţia sunt interconectate: serviciile susţin oamenii şi oamenii 

susţin serviciile. Sectorul serviciilor este văzut de mai mulţi specialişti ca sectorul în care pot 

fi create noi locuri de muncă în mediul rural, acesta fiind şi sectorul unde cei mai mulţi dintre 

tineri ar dori să lucreze. În prezent în zonele rurale îndepărtate lipsesc şi serviciile de bază din 
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cauza cererii scăzute, sau ele există doar în “economia informală”; împreună cu creşterea 

cererii, aceste servicii se pot “legaliza”. Activităţile propuse sunt: 

- servicii către populaţie (coafură, frizerie, croitorie, reparaţii pantofi etc.); 

- turism şi agroturism; 

- restaurante care oferă mâncare tradiţională specifică zonei; 

- servicii financiar-bancare; 

- servicii de contabilitate; 

- comerţul cu amânuntul. 

Câteva idei mai inovative pentru mediul rural din judeţul Cluj ar fi centrele de formare, call 

center-urile şi centrele de cercetare. 

Resurse importante pentru mediul rural sunt şi sursele de energie regenerabilă. În judeţul Cluj 

există lacuri de acumulare şi hidrocentrale (Tarniţa şi Fântânele-Beliş), dar există potenţial 

pentru producerea şi a altor tipuri de energie regenerabilă.  

În documentul „Evaluarea micropotenţialului hidroenergetic românesc, sursă regenerabilă de 

energie, în vederea identificării de amplasamente pentru dezvoltarea investiţiilor în acest 

sector”
34

 judeţul Cluj a fost identificat ca o zonă optimă privind realizarea de 

microhidrocentrale. Bazinul hidrografic al râului Mureş are în componenta sa şi judeţul Cluj, 

unde amplasamentele stabilite pentru acest bazin sunt la Moldoveneşti şi Luncani la cursul de 

apă Arieş, iar la bazinul hidrografic Tisa-Someş amplasamentele stabilite sunt la Smida 

(Someşul Cald) şi la Răcătău (Someşul Rece). 

Partea estică şi sud-estică a judeţului Cluj intră în zonele de interes deosebit pentru aplicaţiile 

electroenergetice ale energiei solare în România
35

, unde radiaţia solară pe suprafaţă orizontală 

se situează între 1.300 şi 1.400 MJ/m
2
.  

Judeţul Cluj nu apare
36

 pe lista judeţelor bogate în biomasă forestieră şi nici pe lista judeţelor 

bogate în biomasă agricolă cu posibile aplicaţii energetice, iar viteza medie anuală a vântului 

este destul de scăzută, nefiind favorabilă producerii energiei eoliene.  

                                                           
34

 http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/evaluare_hidro.pdf 
35

 http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf 
36

 http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf 

http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/evaluare_hidro.pdf
http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf
http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf
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3.2.5. Infrastructura rurală 

 

Gradul de aglomerare al locuinţelor în mediul rural din judeţul Cluj este relativ scăzut (figura 

3.2.26), în medie 2,06 persoane pe o locuinţă, cele mai multe persoane pe locuinţe fiind în 

comuna Luna (3,33) şi cele mai puţine în comuna Floreşti (1,01). 

 

Figura 3.2.26. Gradul de aglomerare al locuinţelor din judeţul Cluj, 2010 

 

Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Suprafaţa locuibilă pe locuitor în medie este 18,25 m
2
/persoană în rural, existând diferenţe 

mari dintre comune (figura 3.2.27), cea mai mare fiind în Floreşti (38,32 m
2
/persoană) şi cea 

mai mică în Tritenii de Jos (11,96 m
2
/persoană). 

 

Figura 3.2.27. Suprafaţa locuibilă pe locuitor în judeţul Cluj, 2010 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Infrastructura poate influenţa performanţa economiei rurale prin extinderea ariei de folosinţă a 

resurselor existente (muncă, capital etc.), atragerea de resurse adiţionale, creşterea 

productivităţii, apropierea pieţelor urbane şi facilitarea navetei la locurile de muncă urbane. 

Lipsa infrastructurii fizice prezintă un obstacol în calea creşterii economice şi a nivelului de 

ocupare, totuşi, infrastructura dezvoltată nu este o condiţie suficientă pentru garantarea 

acestora. 

În ultimul deceniu infrastructura rurală s-a îmbunătăţit, dar sunt foarte mari diferenţe între 

localităţile rurale. Toate comunele din judeţ care au răspuns la solicitarea de informaţii au în 

curs de implementare sau depuse spre finanţarea proiecte de infrastructură. 

Lungimea drumurilor judeţene şi comunale din judeţul Cluj a scăzut cu 4% în perioada 2005-

2009 (figura 3.2.28); în special a celor de pământ (cu 23%) şi pietruite (4%). În aceeaşi 

perioadă lungimea drumurilor judeţene şi comunale modernizate a crescut cu 1%, iar a celor 

cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere cu 8%. Reţeaua de drumuri forestiere depăşeşte 200 de km. 
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Figura 3.2.28. Lungimea drumurilor publice judeţene, pe tipuri de stare a drumurilor, 2005-2009 
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Sursă: prelucrare după date INS TEMPO_TRN139A_11_5_2011 

 

Numărul localităţilor rurale în care se distribuie gaze naturale a crescut de la 23 în 2005 la 35 

în 2009. Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor în mediul rural aproape s-a 

dublat în perioada 2000-2009 (creştere de 96%), o creştere de 60% realizându-se între 2005-

2009 (figura 3.2.29). 

 

Figura 3.2.29. Lungimea totală a conduuctelor de distribuţie a gazelor în mediul rural, 2000-2009 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

În perioada 2005-2009 în mediul rural din judeţul Cluj a crescut lungimea simplă a reţelei de 

distribuire a apei cu 14%, lungimea totală simplă a conductelor de canalizare cu 33%, şi, ca 

urmare, a crescut şi cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în mediul rural 

(figurile 3.2.30, 3.2.31 şi 3.2.32). 

 

Figura 3.2.30. Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei în judeţul Cluj 
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Sursa: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 3.2.31. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare din mediul rural, judeţul Cluj 
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Sursa: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Figura 3.2.32. Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în mediul rural din judeţul Cluj 
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Sursa: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

Într-un singur domeniu putem observa degradarea infrastructurii rurale: în anul 2009 în nici o 

localitate din mediul rural nu s-a distribuit energie termică, deşi în anul 2005 existau trei 

asemenea localităţi. 
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3.2.6. Nivelul de dezvoltare al comunelor din judeţul Cluj 

 

Prezentăm în continuare o clasificare a comunelor din judeţul Cluj după nivelul lor de 

dezvoltare, folosind un indicator sintetic (numit Complex Development Coefficient – CDC), 

construit după o metodologie propusă de Sarudi şi Molnár (2004). 

CDCj =1/n * ∑(dij-dimin)/(dimax-dimin)(5.17) 

 

Tabel 3.2.5. Indicatori folosiţi pentru calcularea valori CDC 

Nr. Indicator 

1 Densitatea populaţiei (2010) 

2 Ponderea populaţiei de 0-14 ani din populaţia totală (2010) 

3 Ponderea populaţiei de 15-64 ani din populaţia totală (2010) 

4 
Suprafaţa locuibilă medie = suprafaţa locuibilă totală / populaţia 

totală (2009) 

5 Lungimea conductelor de apă, canalizare şi gaz natural (2009) 

6 Ponderea angajaţilor din populaţia totală (2009) 

7 Rata creşterii populaţiei (perioada 2002-2010) 

8 Ponderea suprafeţei arabile în suprafaţa agricolă totală (2009) 

9 Producţia animalieră (medie pe perioada 1990-2003) 

10 Producţia de lapte (medie pe perioada 1990-2003) 

 

Figura 3.2.33. Clasificarea UAT-urilor din judeţul Cluj după nivelul de dezvoltare 
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Sursă: prelucrare după date INS Tempo Online 

 

CDC poate lua valori între 0 şi 1; localitatea cea mai dezvoltată are cea mai mare valoare al 

coeficientului complex de dezvoltare. Majoritatea comunelor (49) din judeţul Cluj au CDC-

urile sub 0,25, ceea ce indică un nivel scăzut de dezvoltare. Cele mai dezvoltate comune sunt 

cele situate în vecinătatea municipiilor Cluj-Napoca şi Turda (figura 3.2.33). 

În judeţul Cluj 24 comune (32%) sunt încadrate ca zonă montană defavorizată (ZM), 12 

comune (16%) zonă defavorizată în condiţii natural specifice (ZDS) şi 35 (47%) zonă eligibilă 

pentru plăţi agromediu (măsura 214). Există suprapuneri între aceste categorii, astfel 21 

comune din ZM şi două comune din ZDS sunt eligibile şi pentru măsura 214 (Anexa 6). 

Fermele din aceste zone pot beneficia de sprijin financiar, care compensează diferenţele de 

venituri şi costuri faţă de condiţiile naturale prezente în alte zone, care nu sunt defavorizate. 

 

3.3. RELAŢIILE URBAN-RURAL 
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În paralel cu dezurbanizarea lentă a judeţului, putem vorbi de un amplu proces de 

suburbanizare, mai ales în jurul municipiului Cluj-Napoca. Acest proces este unul normal 

pentru o metropolă de rangul II, cum este şi Cluj-Napoca, şi s-a produs şi în alte ţări din 

Uniunea Europeană. Motivaţia este însă diferită: dacă în ţările dezvoltate avem de a face cu o 

suburbanizare clasică, în care cei ce migrează provin din clasa socială mijlocie, în cazul 

Clujului aceasta devine o formă hibridă, care înglobează şi procesul de remigrare urban-rural, 

al populaţiei din păturile sociale de jos. Aceste persoane, care au migrat din mediul rural 

înainte de 1989 şi au fost ocupate în industrie, iar după 1989 au fost disponibilizate, preferând 

să se întoarcă la sate, unde practică o agricultură de subzistenţă. Componenta de remigrare 

urban-rural este preponderentă în cazul oraşelor medii şi mici, cum este Turda, Câmpia 

Turzii, Dej, Gherla, cu e o economie preponderent industrială şi care au înregistrat o puternică 

emigraţie în ultimele două decenii. În cazul municipiului Cluj-Napoca, cele două componente 

se îmbină, construindu-se, în zonele rurale învecinate cu oraşul, atât cartiere somptuoase de 

vile (de ex. în zona Făget, Câmpeneşti, Floreşti), cât şi blocuri cu confort redus (Floreşti şi 

Apahida), pentru persoanele cu venituri scăzute.  

 

Figura 3.3.1. Numărul stabilirilor cu domiciliul în localităţile din Zona Metropolitană Cluj-Napoca 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 

 

După cum se poate observa, fenomenul de suburbanizare din jurul Municipiului Cluj-Napoca 

a început să se manifeste după anii 2005-2006, pe fondul unui context economic favorabil, 

afectând, în prima fază, comunele alipite de oraş: Floreşti, Apahida, Baciu, apoi pe cele aflate 

la 15-25 km, precum Gilău, Jucu, Feleacu, Chinteni, Ciurila. Aşadar, procesul s-a manifestat 

mai intens în culoarul Someşului, principalul coridor de dezvoltare al judeţului, care dispune 

de terenuri plane şi cvasiplane, pretabile pentru construcţii, dar şi de căi de comunicaţie facilă 

către oraş, care să permită navetismul. Zonele precum Feleacu, Chinteni, Ciurila au fost 

preferate pentru reşedinţe secundare, cu caracter temporar, ele beneficiind de un cadru natural 

deosebit, dar mai greu accesibil. Cu toate acestea, principala zonă afectată de fenomenul de 

suburbanizare a fost Floreşti, cu o mai dinamică imobiliară şi demografică nemaiîntâlnită în 

România. La 1 ianuarie 2011, Comuna Floreşti avea 16.287 de locuitori (cea mai mare din 

România), dublu faţă de anul 2007 (8.605 locuitori). În doar 5 ani (2005-2009), în comună s-

au stabilit circa 5.000 de persoane, la care s-au mai adăugat circa 3.000 de persoane în 2010. 

În plus, în localitate au apărut, chiar din anii 90, firme din domeniul industriei şi serviciilor, 

dar şi cea mai importantă zonă comercială a Clujului, chiar în zona de contact cu municipiul.  

 

Figura 3.3.2. Numărul stabilirilor cu domiciliul în comuna Floreşti, 2005-2009 
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Sursa: INS, Tempo Online, 2011 
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În anul 2008, a fost înfiinţată Zona Metropolitană Cluj-Napoca, care nu este o unitate 

administrativ-teritorială, ci o asociaţie de dezvoltare intercomunitară (A.D.I.) non-

guvernamentală şi non-profit, de interes general, formată din Municipiul Cluj, Judeţul Cluj şi 

17 comune din zona de influenţă a Municipiului Cluj-Napoca: Aiton, Apahida, Baciu, 

Bonţida, Borşa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Floreşti, Gârbău, Gilău, Jucu, 

Petreştii de Jos, Tureni, Vultureni. Împreună, aceste localităţi au o suprafaţă de 1.537 km² 

(23% din suprafaţa totală a judeţului) şi o populaţie de circa 380.000 de locuitori (55% din 

populaţia totală a Judeţului Cluj). O dată cu înfiinţarea acestei asociaţii a fost elaborat şi un 

document de planificare strategică pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca şi întreaga zonă 

metropolitană – Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), o parte dintre proiectele din 

portofoliul acestei strategii fiind finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Principala prioritate a PIDU este îmbunătăţirea mobilităţii în interiorul oraşului şi în zona 

metropolitană, prin investiţii în domeniul transportului în comun şi a celui ecologic.  

 

Figura 3.3.3. Zona Metropolitană a polului de creştere Cluj-Napoca 
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Sursa: PIDU Pol de Creştere Cluj-Napoca 

 

Navetismul urban-rural rămâne principala formă de navetism din judeţ şi cel mai bun 

indicator al capacităţii de polarizare a oraşelor. Pentru delimitarea arealului de polarizare a 
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forţei a muncă de către oraşele judeţului, am selectat ca şi prag de semnificaţie procentul de 

20% din forţa de muncă din comună care îşi avea, la ultimul recensământ, locul de muncă în 

oraş.  

Municipiul Cluj-Napoca polarizează forţa de muncă dintr-un număr de 16 comune din judeţ, 

aflate la o distanţă de maxim 35 de km de centrul oraşului, situaţie specifică un municipiu de 

rang I. Acest areal de influenţă depăşeşte limitele administrative ale Zonei Metropolitane 

Cluj-Napoca, cuprinzând, în plus, comunele Aghireşu şi Săvădisla. De remarcat este faptul că, 

deşi se află în vecinătatea oraşului şi fac parte din Zona Metropolitană Cluj-Napoca, forţa de 

muncă din comunele Ciurila şi Aiton face naveta în proporţie de circa 10%. Explicaţia constă 

din faptul că aceste două comune au o populaţie redusă (sub 1.500 de locuitori) şi o forţă de 

muncă îmbătrânită, ocupată în agricultură. Intensitatea navetismului către oraş descreşte o 

dată cu distanţa faţă de municipiu, astfel încât valorile maxime se regăsesc în Feleacu, 

Apahida, Baciu şi Floreşti (peste 45% din forţa de muncă locală), unde se manifestă un 

puternic fenomen de suburbanizare, prin apariţia „cartierelor-dormitor”. La polul opus se află 

comunele Aghireşu, Borşa, Dăbâca, Gilău, Jucu, aflate la distanţe de 15-25 km de oraş. 

 

Tabel 3.3.1. Navetismul în zona municipiului Cluj-Napoca, la Recensământul din 2002 

Localitate 

În 

aceeaşi 

localitate 

În altă 

localitate 

din judeţ 

în mediu 

urban 

În altă 

localitate 

din judeţ 

în mediu 

rural 

În alt 

judeţ în 

mediu 

urban 

În alt 

judeţ în 

mediu 

rural 

În altă 

ţară 

AGHIREŞU 57,6 24,0 6,6 0,9 0,4 3,9 

APAHIDA 42,3 53,8 1,1 0,6 0,8 0,0 

BACIU 44,8 48,8 2,8 0,0 0,0 2,8 

BONŢIDA 50,8 35,5 3,2 3,2 0,0 2,4 

BORŞA 75,4 22,8 1,8 0,0 0,0 0,0 

CHINTENI 71,2 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

COJOCNA 64,0 27,9 2,7 0,9 0,0 0,0 

DĂBÂCA 63,6 20,0 5,5 0,0 0,0 0,0 

FELEACU 35,0 59,0 3,4 0,9 0,0 0,9 

FLOREŞTI 45,7 45,0 3,9 0,4 0,4 2,1 

GÂRBĂU 61,7 30,9 7,4 0,0 0,0 0,0 

GILĂU 59,5 24,7 8,8 1,7 0,3 1,7 

JUCU 65,2 23,0 7,4 1,5 0,7 0,7 

SĂVĂDISLA 60,2 25,3 7,5 4,3 0,0 1,6 

VULTURENI 60,4 34,0 0,0 1,9 0,0 1,9 
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Sursa: INS, Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor din 18.03.2002 

Conurbaţia Turda-Câmpia Turzii, formată dintr-un oraş de rang II şi unul de rang III, 

polarizează un număr de 7 comune, aflate la o distanţă de maxim 15 km de cele două localităţi 

urbane. Valorile cele mai ridicate ale navetismului se manifestă în comunele Sănduleşti, 

Luna, Mihai Viteazu şi Viişoara (peste 45% din forţa de muncă locală), unde se manifestă şi 

un proces lent de suburbanizare hibridă, prin remigrarea urban-rural. De menţionat este faptul 

că alte două comune din zonă se află la limita pragului de semnificaţie – respectiv Călăraşi şi 

Tritenii de Jos, aflate la o distanţă mai mare de oraşe.  

 

Tabel 3.3.2. Navetismul în zona conurbaţiei Turda-Câmpia Turzii, la Recensământul din 2002 

Localitate 

În 

aceeaşi 

localitate 

În altă 

localitate 

din judeţ 

în mediu 

urban 

În altă 

localitate 

din judeţ 

în mediu 

rural 

În alt 

judeţ în 

mediu 

urban 

În alt 

judeţ în 

mediu 

rural 

În altă 

ţară 

LUNA 46,5 46,5 0,9 1,8 0,0 1,8 

MIHAI VITEAZU 43,2 46,4 4,5 0,5 0,0 2,7 

PETREŞTII DE JOS 61,9 23,8 2,4 0,0 0,0 2,4 

PLOSCOŞ 40,9 22,7 4,5 9,1 0,0 0,0 

SĂNDULEŞTI 30,0 67,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

TURENI 58,5 36,6 1,2 2,4 0,0 0,0 

VIIŞOARA 41,6 45,3 0,6 0,6 0,0 6,2 

Sursa: INS, Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor din 18.03.2002 

 

Conurbaţia Dej-Gherla, formată dintr-un oraş de rang II şi unul de rang III, polarizează partea 

de nord a judeţului Cluj, respectiv un număr de 9 comune, aflate la maxim 15 km de oraş. 

Cele mai ridicate valori ale navetismului le regăsim în comunele Jichişu de Jos, Mintiu 

Gherlii şi Cuzdrioara (peste 50% din forţa de muncă locală). Şi în acest caz, se remarcă în 

ultimii ani un proces timid de suburbanizare, mai ales în jurul Dejului.  

 

Tabel 3.3.3. Navetismul în zona conurbaţiei Dej-Gherla, la recensământul din 2002 

Localitate 

În 

aceeaşi 

localitate 

În altă 

localitate 

din judeţ 

în mediu 

În altă 

localitate 

din judeţ 

în mediu 

În alt 

judeţ în 

mediu 

urban 

În alt 

judeţ în 

mediu 

rural 

În altă 

ţară 
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urban rural 

CASEIU 43,2 36,4 2,5 6,2 0,6 2,5 

CÂŢCĂU 45,9 41,9 1,4 0,0 4,1 0,0 

CUZDRIOARA 33,0 51,9 0,9 0,9 0,9 5,7 

FIZEŞU GHERLII 55,1 37,2 5,1 1,3 0,0 0,0 

ICLOD 55,9 32,9 7,9 0,0 0,0 1,3 

JICHISU DE JOS 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

MICA 50,5 38,7 0,9 0,9 0,0 0,0 

MINTIU GHERLII 27,6 56,7 1,6 1,6 0,0 1,6 

UNGURAŞ 61,4 25,0 1,1 2,3 0,0 8,0 

Sursa: INS, Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor din 18.03.2002 

 

Oraşul Huedin, de rangul III, are o zonă de influenţă relativ restrânsă, atrăgând doar forţa de 

muncă din Comuna Sâncraiu aflată la doar 6 km de oraş.  

 

Tabel 3.3.4. Navetismul în zona Huedin, la Recensământul din 2002 

Localitate 

În 

aceeaşi 

localitate 

În altă 

localitate 

din judeţ 

în mediu 

urban 

În altă 

localitate 

din judeţ 

în mediu 

rural 

În alt 

judeţ în 

mediu 

urban 

În alt 

judeţ în 

mediu 

rural 

În altă 

ţară 

SÂNCRAIU 62,5 27,8 5,6 4,2 0,0 0,0 

Sursa: INS, Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor din 18.03.2002 

 

3.4. Marketing teritorial 

 

3.4.1. Analiza diagnostic 

 

3.4.1.1. Analiza pieţelor  
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În urma analizei SWOT şi a anchetei realizate în rândul populaţiei judeţului Cluj, au fost 

selectate următoarele pieţe de referinţă, pe care Judeţul Cluj deţine o poziţie concurenţială 

solidă şi premise bune de dezvoltare până în anul 2020: 

1. învăţământ superior şi cercetare 

2. turismul cultural 

3. turismul de afaceri şi organizarea de evenimente 

4. investiţiile străine 

5. mediul de afaceri local  

6. industriile creative şi IT&C 

7. serviciile medicale 

 

1) învăţământ superior şi cercetare – Municipiul Cluj-Napoca este cel mai extins şi 

specializat centru universitar din România, după Bucureşti, cu un număr de 5 universităţi de 

stat şi peste 60.000 de studenţi. Universitatea „Babeş-Bolyai” este cea mai mare din România 

şi are un puternic caracter multicultural (programe de studii în limba română, maghiară, 

germană, engleză), fiind poziţionată pe primul loc la nivel naţional din perspectiva cercetării 

ştiinţifice (Raportul CNCSIS 2010). De asemenea, universităţile cu profil tehnic, agricol, 

medical şi artistic au peste 22 de facultăţi. În ultimii ani, se remarcă o puternică creştere a 

numărului de studenţi străini care frecventează cursurile universităţilor clujene, cu precădere 

ale celor cu profil medical. UBB este cel mai mare angajator din Municipiul Cluj-Napoca, cu 

peste 3.000 de salariaţi, majoritatea cu studii universitare şi postuniversitare, sectorul 

universitar fiind şi unul dintre cei mai importanţi actori de pe piaţa imobiliară a oraşului, cu 

investiţii masive în construcţia de noi facilităţi pentru studii şi cazarea studenţilor.  

Sectorul de cercetare-dezvoltare-inovare este, de asemenea, unul dezvoltat în jurul 

universităţilor clujene, fiind preponderent public. În Judeţul Cluj există peste 4.000 de 

salariaţi în domeniul CDI, ceea ce reprezintă 8% din totalul celor existenţi la nivel naţional, 

plasând judeţul pe locul II după Municipiul Bucureşti. Ponderea cheltuielilor cu CDI în PIB 

este în Judeţul Cluj de circa 0,8%, dublu faţă de media naţională şi regională. În ultimii ani, 

autorităţile centrale şi universităţile au investit sume importante în centre de cercetare de 

importanţă regională şi naţională.  



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

În opinia clujenilor, după cum arată şi ancheta realizată în rândul populaţiei, statutul de mare 

centru universitar al Clujului este principalul său punct forte în competiţia cu alte judeţe.  

2) turismul cultural – în judeţ există un patrimoniu cultural-istoric diversificat, complex şi 

complementar, capabil să atragă segmente variate de turişti cu profil cultural. Primul avantaj 

competitiv al judeţului constă din prezenţa unor aşezări urbane cu centre istorice bine 

conservate, edificii istorice cu arhitectonică valoroasă şi instituţii culturale şi religioase cu 

mare impact în cultura tuturor etniilor din judeţ (română, maghiară, germană, armeană, 

evreiască, etc.). Municipiul Cluj-Napoca este unul dintre oraşele cele mai cosmopolite din 

România, cu un puternic caracter multicultural, şi găzduieşte numeroase instituţii de cultură, 

manifestări şi evenimente cultural-artistice, de prestigiu naţional şi internaţional. Autorităţile 

locale din oraşele judeţului au investit sume importante în reabilitarea clădirilor de patrimoniu 

şi în infrastructura zonele centrale, unde sunt concentrate acestea, precum şi în organizarea de 

manifestări ce atrag deja un număr important de turişti. Ancheta în rândul populaţiei a relevat 

faptul că, din perspectiva clujenilor, potenţialul turistic este cel de-al doilea atu al Clujului, 

după statutul de mare centru universitar. În plus, Municipiul Cluj-Napoca va candida la 

statutul de capitală culturală europeană în 2020.  

3) turismul de afaceri şi evenimente – Municipiul Cluj-Napoca găzduieşte anual peste 30 de 

evenimente expoziţionale, cu 3.000 de expozanţi şi 250.000 de vizitatori, din diferite domenii 

de activitate, ceea ce plasează oraşul pe locul II la nivel naţional, după Municipiul Bucureşti. 

De asemenea, în fiecare săptămână este organizată cel puţin o manifestare ştiinţifică 

(conferinţă, seminar, etc.), organizată de cele 5 universităţi clujene, de centrele de cercetare, 

de instituţii şi organizaţii non-profit sau de companii. De asemenea, Clujul găzduieşte 

evenimente şi manifestări cultural-artistice din diferite domenii, unele cu rezonanţă naţională 

şi chiar internaţională. Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF), cel mai mare din 

România, a atras, în 2011, peste 70.000 de spectatori în diverse locaţii din Cluj-Napoca. De 

asemenea, Balul Operei, Zilele Municipiului Cluj-Napoca, Festivalul de Film Comedy, deşi 

recent apărute pe piaţă, sunt evenimente cunoscute şi peste hotare. De asemenea, 

infrastructura de cazare pentru turismul de business a evoluat continuu, existând o ofertă 

bogată de hoteluri de 4-5 stele, precum şi de spaţii pentru reuniuni şi conferinţe. În plus, 

există proiecte şi investiţii în derulare în vederea construcţiei uneia dintre cele mai mari şi 

moderne arene sportive şi săli polivalente din România, a Centrului Cultural Transilvania şi a 

unui nou centru expoziţional, care vor impulsiona organizarea de evenimente şi afluxul de 

turişti asociat acestora.  

4) investiţiile străine - Judeţul Cluj se poziţionează pe locul 9 la nivelul României ca valoare 

a capitalului social subscris şi pe locul 3 după numărul de firme cu contribuţie străină 

înregistrate. În ultimii 5 ani, Clujul a devenit o ţintă a investitorilor străini, mai ales a celor din 

domeniul IT&C şi serviciilor de externalizare (outsourcing), dar şi al industriei de 

echipamente electrice, domenii care au înregistrat o evoluţie pozitivă chiar şi pe durata crizei 
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globale. Noile investiţii străine (NOKIA, EMERSON, etc.) au atras o reducere importantă a 

ratei şomajului din judeţ şi la creşterea de peste 2,4 ori a volumului exporturilor, în numai 3 

ani. Principalele atu-uri ale Clujului în atragerea de investiţii au fost: calitatea forţei de 

muncă, existenţa unui puternic centru universitar, disponibilitatea parcurilor industriale, 

proiectul Autostrăzii Transilvania şi implicarea autorităţilor publice locale. La nivelul 

judeţului există circa 240 de hectare de parcuri industriale publice şi private, ceea ce 

poziţionează judeţul pe locul III la nivel naţional. Ancheta în rândul populaţiei a indicat faptul 

că o treime dintre clujeni cred că dezvoltarea economică a judeţului depinde de atragerea de 

noi investiţii străine directe.  

5) mediul de afaceri local – Conform Topului Forbes România, judeţul Cluj găzduia, în 

2010, 35 (7%) dintre cei 500 cei mai bogaţi oameni de afaceri din România, ceea ce îl 

situează pe locul II la nivel naţional, după Municipiul Bucureşti. De asemenea, în Judeţul Cluj 

îşi au sediul 5% din firmele înregistrate în România, cele mai multe din ţară exceptând 

capitala, prin urmare, clujenii au un spirit antreprenoriale mult mai ridicat decât locuitorii 

altor judeţe. Clujul este singurul judeţ din afara capitalei în care îşi are sediul una dintre 

primele 5 bănci comerciale din România, aceasta fiind înfiinţată şi controlată de oameni de 

afaceri locali. De asemenea, în judeţ îşi au încă sediul importante companii cu capital local, ce 

sunt recunoscute pe piaţa internă şi externă: JOLIDON, GEROVITAL, FARMEC, etc. În 

viziunea clujenilor, aşa cum indică ancheta realizată în rândul populaţiei, sprijinirea 

dezvoltării afacerilor iniţiate de întreprinzători locali este văzută ca una dintre primele trei 

măsuri ce ar trebui întreprinse pentru dezvoltarea economică a judeţului.  

6) industriile creative, inclusiv IT&C – În Judeţul Cluj există o puternică concentrare a 

industriilor creative, adică a acelor activităţi bazate pe elemente intangibile, precum drepturile 

de proprietate intelectuală (arhitectură, design, activităţi cultural-artistice, publicitate, PR, film 

şi televiziune, radio, organizări de spectacole, IT&C, etc.).La baza dezvoltării acestor 

activităţi, stă forţa de muncă înalt calificată de la nivel local, strâns legată de existenţa unei 

bogate oferte de studii universitare, dar şi de existenţa consumatorilor de profil. La nivelul 

anului 2008, peste 8% dintre clujeni aveau studii superioare, faţă de 5% la nivel naţional, în 

timp ce în Municipiul Cluj-Napoca ponderea celor cu studii superioare ajunge la circa 20%.  

Clujul ocupă locul II la nivel naţional per ansamblul industriei ITC, după Bucureşti, cu peste 

1.300 de firme active în domeniu, o cifră de afaceri de 1,8 mld. Euro şi 8.500 de salariaţi. 

Acest sector a atrase cele mai mari investiţii din judeţ după 2005, când au apărut mari 

concerne precum NOKIA, OFFICE DEPOT, GENPACT, dar şi investitori de talie mai mică 

(ISDC, IQUEST, etc.), la care se adaugă companiile locale (BRINEL, SOFTVISION, etc.).  

În domeniul industriilor creative, activează deja Universitatea de Artă şi Design, Academia de 

Muzică „Gheorghe Dima”, Opera şi Teatrul Naţional (român şi maghiar) din Cluj, Teatrul de 

Păpuşi „Puck”, Filarmonica de Stat „Transilvania”, numeroase case de editură, studiourile 
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regionale ale marilor televiziuni şi radiouri (TVR, Realitatea TV, Radiodifuziunea Română, 

etc.), ziare şi reviste, inclusiv în limba maghiară. De asemenea, aici îşi au sediul firme de 

publicitate cunoscute la nivel naţional (precum Vitrina Advertising), firme de arhitectură cu 

piaţă regională, firme care organizează diferite evenimente, dar mai ales producţia de software 

specializat (jocuri pe PC, proiectare, etc.). Municipalitatea clujeană are în proiect înfiinţarea 

unui Centru Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative, primul din România care va 

găzdui firmele de profil, precum şi a Centrului TEAM, care va găzdui preponderent firme din 

domeniul IT.  

7) serviciile medicale – Clujul este cel mai important centru medical al ţării, după Municipiul 

Bucureşti. Aici există o reţea densă de unităţi medicale, formată din 11 spitale şi institute 

medicale publice, la care se adăugă numeroase clinici şi cabinete private. Dintre cele 30 de 

spitale de categoria I din România, 5 se află în Cluj, cele mai multe după Municipiul 

Bucureşti, şi sunt specializate în medicina de urgenţă, urologie şi transplant renal, boli 

cardiovasculare, oncologie şi gastro-entero-hepatologie. Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Iuliu Haţieganu” este una dintre cele mai mari din ţară, cu 3 facultăţi, programe de 

studii în română, engleză şi franceză, şi peste 10.000 de studenţi, dintre care circa 20% sunt 

străini (Tunisia, Suedia, Franţa, Germania, etc.). În judeţul Cluj activează peste 3.000 de 

medici (locul II pe ţară după Bucureşti), revenind în medie 5 medici la 1.000 de locuitori, de 

peste 2 ori mai mult decât la nivel naţional. În Municipiul Cluj-Napoca a demarat, în 2011, 

construcţia celui mai mare spital privat din România, iar Ministerul Sănătăţii îşi propune 

construire aici a unui spital regional de urgenţă.  
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3.4.2. Mediul pieţelor 

 

 Mediul demografic Mediul politic 

 

Mediul economic 

 

Mediul natural 

 

Mediul ştiinţific-

tehnologic 

 

Mediul cultural 

Învăţământ 

superior şi 

cercetare 

 

Scăderea natalităţii 

conduce la scăderea 

numărului de studenţi 

 

Exodul forţei de 

muncă înalt calificate 

– tineri cercetători 

(„brain drain”) 

 

 

Scăderea alocaţiilor 

bugetare pentru CDI 

după 2008 

 

Planul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare 

2007-2013 a preluat 

priorităţile UE în 

domeniul cercetării 

 

Restructurarea reţelei 

publice de institute de 

cercetare 

 

Existenţa unei noi legi 

a învăţământului 

 

Interes scăzut al 

firmelor pentru 

activităţi de inovare 

 

Număr redus de 

firme inovative 

 

Resurse financiare 

proprii reduse şi 

acces dificil la 

credite pentru 

IMM-urile 

inovative 

 

Disponibilitatea 

fondurilor europene 

pentru 

Poziţia geografică a 

Judeţului, în centrul 

Transilvaniei şi 

aproape de centrul 

Europei, favorizează 

poziţia de centru 

universitar de interes 

internaţional  

Existenţa a peste 100 

de centre de cercetare 

în cadrul 

universităţilor clujene 

şi a unor institute de 

cercetare de renume 

(chimie) 

 

Creşterea numărului 

de doctori şi 

doctoranzi 

 

Existenţa unor 

programe de 

mobilităţi 

internaţionale a 

cadrelor didactice şi a 

Lipsa unei culturi 

a inovării în 

rândul 

locuitorilor 

 

Interes ridicat al 

tinerilor pentru 

urmare cursurilor 

universitare 
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Reducerea salariilor din 

sectorul public de 

cercetare-dezvoltare şi 

învăţământ superior 

 

 

infrastructură şi 

servicii de 

cercetare, transfer 

tehnologic, 

protecţia drepturilor 

de proprietate 

industrială 

tinerilor cercetători 

Turism cultural Îmbătrânirea 

populaţiei va creşte 

cererea pentru turism 

cultural 

 

Diversitatea etnică şi 

religioasă a 

populaţiei locale 

atrage un număr 

ridicat de turişti 

străini 

 

Restrângerea 

dramatică a unor 

grupuri etnice (evrei, 

armeni, germani, etc.) 

va conduce la 

Reabilitarea zonelor cu 

concentrare mare de 

construcţii de 

patrimoniu (centrele 

istorice) este o 

prioritate politică a 

administraţiei publice 

locale 

 

Valorificarea turistică a 

elementelor de 

patrimoniu cultural 

material şi imaterial 

este o prioritate a 

Ministerului 

Dezvoltării Regionale 

şi Turismului, respectiv 

Oferta structurilor 

de cazare 

dimensionată şi 

relativ diversificată 

tipologic, cu 

confort competitiv 

 

Cerere turistică 

potenţială 

importantă şi în 

creştere pentru 

servicii turistice 

 

Predominarea 

turismului de tranzit 

în circuite 

organizate şi cu 

Poziţia geografică 

favorabilă a judeţului 

în raport cu axele 

majore de circulaţie 

internă şi 

internaţională care 

asigură un grad 

acceptabil de 

accesibilitate, 

superior mediei 

regiunii de NV, 

asigurându-i totodată 

legături facile cu 

toate zonele ţării şi 

tranzitul spre şi 

dinspre înspre centrul 

şi vestul Europei, dar 

Funcţionarea în Cluj-

Napoca a unor 

instituţii de 

învăţământ superior 

prestigioase cu 

specializări în 

domeniul turismului 

ce asigură forţa de 

muncă înalt calificată 

necesară 

 

Posibilitatea 

promovării online a 

obiectivelor de 

patrimoniu cultural 

din judeţ 

Conştientizare 

redusă de către 

populaţia locală a 

valorii 

elementelor de 

patrimoniu 

cultural din judeţ 

 

Diversitate etnică 

şi religioasă, cu 

obiceiuri şi 

tradiţii bogate şi 

bine conservate 
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degradarea 

obiectivelor de 

patrimoniu ale 

acestor comunităţi 

a Ministerului Culturii 

 

Fonduri bugetare 

alocate reabilitării 

construcţiilor de 

patrimoniu foarte 

reduse în raport cu 

necesarul 

 

automobilul 

personal, cu o 

durată scurtă a 

sejurului şi cu o 

eficienţă economică 

redusă; 

 

Neconcordanţa 

frecventă între 

preţurile şi tarifele 

percepute şi gama 

puţin diversificată 

şi calitatea 

necorespunzătoare 

a serviciilor oferite; 

 

Lipsa unui 

„brand”turistic al 

judeţului şi lipsa 

susţinerii 

obiectivelor cu 

potenţial de brand 

şi în sens invers, spre 

centrul, estul şi sudul 

României; 

turismul de 

afaceri şi 

Diversitatea 

etnografică şi 

Autorităţile locale au 

iniţiat şi sprijină 

Disponibilitatea 

fondurilor europene 

Cadru natural 

favorabil pentru 

Posibilitatea de 

promovare a 

Tradiţia 

organizării unor 
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organizarea de 

evenimente 

 

religioasă 

 

Piaţa locală de mari 

dimensiuni – 700.000 

de consumatori 

 

Ponderea ridicată a 

studenţilor şi a 

populaţiei adulte 

tinere (20-35 de ani), 

segmentul-ţintă al 

organizatorilor de 

evenimente 

organizarea de 

evenimente ce atrag un 

număr ridicat de turişti 

(Zilele Municipiului, 

TIFF, festivaluri, 

conferinţe, etc.) 

 

 

MDRT promovează 

Clujul ca şi destinaţie 

turistică prioritară, în 

cadrul strategiei de 

promovare a brandului 

de ţară 

 

 

 

pentru proiecte de 

promovare turistică 

 

Interes din partea 

întreprinzătorilor 

locali şi a 

comercianţilor 

pentru a vinde 

produse tradiţionale 

(alimente, articole 

meşteşugăreşti) 

 

Existenţa unei 

infrastructuri 

turistice bine 

dezvoltate şi în 

continuă dinamică 

(hoteluri de 4-5 

stele, săli de 

conferinţe, spaţii 

publice, etc.) 

 

Raport calitate-preţ 

deficitar pentru 

organizarea de 

evenimente şi pentru 

combinarea 

diferitelor forme de 

turism (cultural, de 

afaceri, montan, 

balnear, etc.) 

evenimentelor pe 

reţelele de socializare 

şi alte instrumente 

online 

evenimente 

culturale de 

importanţă 

internaţională 

(TIFF) 

 

Statutul de 

capitală 

neoficială a 

filmului 

 

Caracterul 

cosmopolit al 

oraşului 
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serviciile turistice 

Investiţiile 

străine 

 

Pondere ridicată a 

forţei de muncă cu 

studii superioare, în 

comparaţie cu media 

naţională şi regională 

 

Rata scăzută a 

şomajului şi penurie 

de personal cu 

calificare medie (mai 

ales în industrie) 

 

Piaţă extinsă de 

desfacere – 700.000 

de consumatori 

potenţiali 

 

Număr ridicat de 

vorbitori de limbi 

străine, formaţi în 

facultăţile de profil 

ale UBB 

 

Nivel central: sprijin 

insuficient pentru 

atragerea de investitori 

străini (ARIS, unele 

facilităţi fiscale) 

 

Nivel local: există un 

interes ridicat pentru 

atragerea de investiţii 

străine, inclusiv prin 

acordarea de facilităţi 

(a se vedea exemplele 

Nokia, Emerson, etc.) 

 

Lipsa de predictibilitate 

a cadrului fiscal şi 

legislativ de la nivel 

central 

 

Apartenenţă la UE este 

un factor de atragere a 

investiţiilor străine 

Forţă de muncă 

relativ scumpă în 

comparaţie cu alte 

judeţe, dar 

competitivă în 

context european 

 

Piaţă imobiliară 

foarte dezvoltată, în 

prezent 

caracterizată prin 

excesul de ofertă de 

spaţii comerciale, 

de birouri, 

industriale, etc.  

 

Orientare 

preponderentă a 

vânzărilor către 

export 

 

Dialog insuficient 

cu autorităţile 

Resurse ale 

subsolului relativ 

deficitare (terenuri 

agricole, materiale de 

construcţii, ape 

minerale, lemn, etc.) 

 

Investitorii străini 

valorifică în mică 

măsură resursele 

locale 

Investitorii străini nu 

valorifică rezultatelor 

cercetării de la nivel 

local, regional sau 

naţional 

 

Firmele 

multinaţionale 

preferă să îşi 

externalizeze 

serviciile de cercetare 

către firmele-mamă 

 

Lipsa informării 

investitorilor cu 

privire la oferta 

locală de servicii de 

cercetare-dezvoltare-

inovare 

Diferenţe 

culturale majore 

între ţările de 

provenienţă ale 

investitorilor şi 

români 



                                                                                                                                                

 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                   GUVERNUL ROMÂNIEI                                               Inovaţie în administraţie 
Fondul Social European                                     Ministerul Administraţiei şi Internelor                                   Programul Operaţional 

  "Dezvoltarea Capacităţii 
 Administrative" 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

 locale şi judeţene 

Mediul de afaceri 

local 

 

Număr ridicat de 

populaţie tânără, cu 

studii superioare şi 

spirit antreprenorial 

ridicat 

La nivel central: 

insuficiente măsuri de 

sprijinire a IMM; în 

anul 2010, a fost 

elaborată Strategia 

Naţională pentru 

Dezvoltarea IMM 

 

La nivel judeţean: 

măsurile de sprijinire a 

firmelor locale sunt, 

actualmente, 

preponderent pasive 

(dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport, organizarea 

de evenimente de 

promovare a produselor 

locale, proiecte de 

cooperare 

internaţională, etc.). 

Există proiecte pentru 

construirea de structuri 

Firme afectate de 

scăderea puterii de 

cumpărare de la 

nivel local 

 

Resurse financiare 

limitate pentru 

realizarea de 

investiţii 

 

Insuficienţa 

personalului 

calificat 

 

Accesul dificil la 

creditare 

 

Acces dificil la 

finanţările europene 

pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri 

 

Creşterea 

Firmele din judeţ 

valorifică doar în 

mică măsură 

resursele naturale ale 

judeţului (de ex. 

terenuri agricole, 

materiale de 

construcţii, păduri, 

ape minerale, etc.) 

 

Firmele locale nu 

cunosc oferta de CDI 

existentă pe piaţa 

românească 

 

Lipsa unei culturi a 

unei inovări în rândul 

firmelor locale 

 

Lipsa cooperării 

dintre mediul 

academic-de 

cercetare şi mediul de 

afaceri local 

Spirit 

antreprenorial 

relativ scăzut în 

comparaţie cu 

media U.E. 

 

Lipsa unei culturi 

asociative 
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de sprijinire a 

afacerilor.  

 

La nivel local: măsuri 

similare cu cele de la 

nivel judeţean, puţine 

pârghii de acţiune. 

Autorităţile locale sunt, 

de asemenea, implicate 

în dezvoltarea de 

structuri de sprijinire a 

afacerilor. 

 

Dialog insuficient între 

mediul de afaceri şi cel 

public 

numărului de firme 

aflate în insolvenţă-

faliment-radiate, 

din cauza 

modificării 

legislaţiei fiscale 

Industriile 

creative şi IT&C 

 

Pondere ridicată a 

populaţiei cu studii 

superioare, 

specializată în 

diferite domenii 

 

Fenomen de creştere 

a emigrării 

Planul Integrat de 

Dezvoltare a 

Municipiului Cluj-

Napoca stabileşte 

industriile ITC şi 

creative ca motoare ale 

economiei locale 

 

Existenţa a peste 

15.000 de persoane 

independente, care 

lucrează pe cont 

propriu 

 

Volum important de 

investiţii străine în 

 Existenţa unui 

universităţi de artă şi 

design, cu centre de 

cercetare în domeniul 

industriilor creative 

 

Existenţa unor centre 

de cercetare în 

Oraş cosmopolit, 

cu interferenţe 

puternice cu 

centrul şi vestul 

Europei  

 

Slaba 

conştientizare a 
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specialiştilor din 

domeniul IT către 

alte ţări 

 

 

 

Existenţa unor proiecte 

de înfiinţare a unor 

structuri de sprijinire a 

afacerilor din domeniu 

(Centrul TEAM, 

Centrul Regional de 

Excelenţă pentru 

Industrii Creative) 

 

Deschiderea faţă de 

investitorii din domeniu 

 

Orientarea primului 

parc industrial din judeţ 

– TETAROM 1 – a fost 

orientat către industria 

IT 

domeniul ITC, mai 

ales în domeniul 

serviciilor 

informatice 

 

Existenţa unei pieţe 

imobiliare solide, 

cu spaţii de birouri 

corespunzătoare, la 

preţuri competitive 

Lipsa serviciilor 

suport pentru 

dezvoltarea micilor 

afaceri  

domeniul hardware şi 

software, la 

Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca, 

respectiv 

Universitatea „Babeş-

Bolyai” 

aspectelor legate 

de protecţia 

drepturilor 

industriale 

 

Lipsa unei culturi 

a asocierii, în 

pofida apariţiei 

unor ONG-uri de 

profil (Fabrica de 

Pensule, ARIES, 

etc.) 

Serviciile 

medicale 

 

Fenomen de emigrare 

a medicilor şi 

personalului mediu 

către alte state 

 

Număr ridicat de 

absolvenţi ai 

Sistemul public de 

sănătate a fost 

restructurat masiv în 

2011, prin închiderea 

unor spitale mici şi 

clasificarea celor 

rămase în 5 categorii 

Există o piaţa 

privată de servicii 

medicale în plină 

expansiune 

 

Sub-finanţare 

cronică a sistemului 

Există resurse 

naturale (saline, 

lacuri sărate, nămol 

terapeutic, etc.) ce 

pot fi folosite în 

domeniul turismului 

balnear şi de wellnes 

Există proiecte în 

implementare, 

cofinanţate din 

fonduri europene, 

pentru construcţia 

unor centre de 

cercetări în domeniul 

Încredere ridicată 

a populaţiei în 

serviciile 

medicale prestate 

de institutele 

clujene 
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Universităţii de 

Medicină şi Farmacie 

„Iuliu Haţieganu” 

Cluj-Napoca  

 

Fenomen de migrare 

bidirecţională a 

pacienţilor, către şi 

dinspre alte state 

membre 

 

Îmbătrânirea 

populaţiei va conduce 

la creşterea cererii 

pentru servicii 

medicale 

 

Scăderea salariilor din 

sectorul public de 

cercetare în anul 2010 

 

Înfiinţarea unui spital 

regional de urgenţă la 

Cluj-Napoca este o 

prioritate a 

administraţiei locale şi 

centrale 

public medical 

 

Putere de 

cumpărare a 

populaţiei este 

redusă pentru a 

susţine un puternic 

sector medical 

privat 

medical al spitalelor 

din judeţ 

 

Nivel scăzut de 

dotare cu aparatură 

medicală al unităţilor 

medicale de stat, mai 

ales al celor din 

categoriile 2-5 
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3.4.3. Poziţia concurenţială a ofertei teritoriale 

 

3.4.3.1. Studiul ofertei teritoriale 

 

- Capitalul uman 

Judeţul Cluj are o populaţie stabilă de circa 694.000 de locuitori, ceea ce îl plasează pe locul 8 

la nivel naţional şi pe primul loc în Transilvania. Dacă la nivel naţional şi regional populaţia a 

scăzut continuu în ultimii ani, volumul populaţiei judeţului a crescut în ultimii 10 ani, pe 

fondul migraţiei interne pozitive. Gradul de urbanizare al Judeţului Cluj (peste 66%) este unul 

dintre cele mai ridicate din România. Speranţa de viaţă a populaţiei din judeţ este una dintre 

cele mai ridicate din România (71 de ani pentru bărbaţi şi 79 de ani pentru femei), fiind 

rezultatul accesului populaţiei la servicii medicale de calitate.  

Cu toate acestea, judeţul se confruntă cu o accentuată îmbătrânire a populaţiei, pe fondul 

natalităţii scăzute şi a speranţei de viaţă ridicate. Prin urmare, raportul de dependenţă dintre 

persoanele vârstnice şi cele tine este mai ridicat decât media naţională şi regională. În 2011, 

peste 21% din populaţia judeţului avea peste 60 de ani.  

Sporul natural este negativ, mai ales în mediul rural, unde fenomenul de îmbătrânire a 

populaţiei este mai accentuat.  

Din perspectiva nivelului de instruire, populaţia judeţului Cluj se situează pe o poziţie 

superioară mediei regionale şi naţionale, cu o pondere a celor cu studii superioare de peste 

8%, faţă de o medie naţională de 5%.  

Ratele de ocupare şi de activitate ale populaţiei sunt de peste 70%, superioare mediei 

naţionale şi regionale. În ceea ce priveşte structura ocupării, jumătate din clujeni lucrează în 

domeniul serviciilor, iar ponderea ocupării în agricultură este de circa 22%, mult sub media 

naţională. Se remarcă faptul că rata de ocupare a femeilor este mult sub cea a persoanelor de 

sex masculin.  

Nivelul de salarizare din judeţ este mai ridicat decât media naţională şi regională, fiind plasat 

pe locurile 3-4 la nivel naţional.  

Rata şomajului este de circa 4%, sub media naţională şi regională, fiind uşor mai ridicat în 

mediul rural. 
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- Mediul antreprenorial 

PIB/locuitor la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) la nivelul Judeţului Cluj este cu 

20,5% peste media naţională şi cu 35,6% peste media Regiunii Nord-Vest. Ponderea 

sectorului serviciilor în PIB este de peste 58%, cea mai ridicată din regiune şi mult peste 

media regională, în defavoarea sectorului primar.  

Piaţa de desfacere de la nivelul judeţului este una importantă, de circa 700.000 de persoane, la 

care se adaugă cei peste 2 milioane din celelalte 5 judeţe din regiune.  

Producţia industrială a judeţului a crescut de 2,4 ori în perioada 2007-2009, iar în anul 2010 

cu 25% faţă de anul 2009, în pofida contextului economic dificil. De asemenea, structura 

producţiei industriale s-a modificat semnificativ, în favoarea produselor cu valoare adăugată 

ridicată. Aceste evoluţii sunt rezultatul investiţiilor străine realizate în judeţ după anul 2008 

(Nokia, Emerson, etc.).  

În judeţul Cluj există circa 39 de firme la fiecare 1.000 de locuitori, mult peste media 

naţională şi regională, ceea ce denotă un spirit antreprenorial ridicat. Numărul de firme din 

judeţ îl plasează pe locul II la nivel naţional, după Municipiul Bucureşti.  

Productivitatea muncii de la nivelul judeţului este mai ridicată decât media naţională şi 

regională, însă doar pentru sectorul serviciilor şi al construcţiilor.  

În judeţul Cluj îşi au sediul importante companii cu capital autohton, care deţin unele dintre 

cele mai cunoscute branduri româneşti: Jolidon, Farmec, Gerovital, etc.  

De asemenea, Municipiul Cluj-Napoca este centrul logistic al Transilvaniei, aici avându-şi 

sediul multe companii de distribuţie cu acoperire regională.  

Cluj-Napoca este cel de-al doilea centru financiar-bancar, aici avându-şi sediul singura bancă 

comercială cu capital autohton din topul primelor 10 bănci din România, dar şi o companie de 

asigurări cu acoperire naţională.  

IMM-urile din judeţ au o productivitate redusă a muncii şi realizează un volum redus de 

investiţii.  

 

- Reţele de afaceri şi puncte nodale 
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În judeţul Cluj există numeroase organizaţii patronale şi asociaţii de afaceri, care reprezintă 

interesele întreprinderilor din judeţ. Cea mai importantă dintre aceste organizaţii este Camera 

de Comerţ şi Industrie Cluj (1.600 de membrii), urmată de Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor 

(1.200 de membri), Liga Întreprinzătorului Român, Breasla Meşteşugarilor din Transilvania, 

Asociaţia Întreprinzătorilor Rajka Peter, Camera de Comerţ Româno-Maghiară Carpatia, 

A.I.I. Cluj, Asociaţia Hotelieri Clujeni, Asociaţii ale crescătorilor de animale, Eco Ruralis, 

etc.. De asemenea, în Cluj există o serie de filiale ale unor asociaţii patronale cu acoperire 

naţională (ARACO, UGIR 1903, ARIES, CNIPMMR, etc.).  

Banca Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, a înfiinţat în 2006 Clubul Întreprinzătorului 

Român, o fundaţie ce reuneşte peste 15.000 de firme din toate domeniile, din toată România, 

una dintre cele mai importante reţele de afaceri din ţară. La acesta se adaugă şi alte centre de 

afaceri: Centrul de Afaceri Transilvania, Centrul de Afaceri Napocensis, etc.  

În judeţul Cluj există 4 parcuri industriale atestate de Ministerul Administraţiei şi Internelor – 

Tetarom I, II şi III, respectiv Arc Parc Industrial Dej – cu o suprafaţă totală de 239 ha. La 

acestea, se adaugă o serie de parcuri industriale sau logistice neatestate, amplasate în judeţ. 

La nivelul Judeţului Cluj nu există nici un parc ştiinţific şi tehnologic, iar numărul structurilor 

de interfaţă dintre mediul de cercetare şi cel de afaceri este foarte mic. 

 

- Infrastructură şi fondul construit 

Cele mai importante drumuri naţionale ce deservesc judeţul sunt în stare bună, cele care leagă 

Municipiul Cluj-Napoca de celelalte oraşe importante din regiune fiind reabilitate în ultimii 

ani. De asemenea, judeţul are o reţea foarte densă de drumuri judeţene, însă de o calitate 

mediocră sau proastă. Autostrada Transilvania a fost finalizată doar pe circa 12% din 

lungimea proiectată, toată pe suprafaţa judeţului Cluj. În afară de Autostrada Transilvania, 

niciun alt proiect de autostradă sau drum expres nu este promovat şi susţinut în mod formal de 

către factorii de decizie şi influenţă. Accesul la autostradă dinspre Cluj-Napoca este deficitar, 

chiar dacă aceasta a condus la scăderea traficului greu din oraş.  

Infrastructură feroviară din judeţ este degradată, ceea ce face ca durata de deplasare să fie 

foarte mare, ceea ce a condus la scăderea traficului, în favoarea celui rutier.  

Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca are cea mai puternică dinamică privind traficul de 

pasageri din întreaga ţară, al căror număr a crescut de circa 11 ori în ultimii 10 ani.  
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În ultimii ani, reţelele de distribuţie a apei potabile şi gazelor naturale au înregistrat creşteri 

semnificative, mai ales în mediul rural, cu sprijinul fondurilor guvernamentale şi europene. 

Cu toate acestea, reţeaua de canalizare este încă slab dezvoltată, mai ales în mediul rural.  

Stocul de locuinţe din judeţ a crescut cu 3% în ultimii 5 ani, mai ales în mediul rural, unde 

creşterea a fost de 13%. Această creştere s-a manifestat mai ales în zona metropolitană a 

Municipiului Cluj-Napoca, unde au apărut noi cartiere rezidenţiale (Floreşti, Apahida, Baciu, 

etc.). În paralel, se constată o creştere a calităţii locuinţelor din judeţ, în sensul creşterii 

suprafeţei locuibile.  

În oraşele din judeţ există suprafeţe „brownfield” extinse, multe dintre vechile platforme 

industriale fiind închise.  

 

- Servicii 

Sectorul terţiar contribuie cu 58% la PIB judeţean şi ocupă peste 49% din populaţia judeţului. 

Din această perspectivă, judeţul Cluj se situează peste media regională şi naţională. Pe de altă 

parte, productivitatea muncii şi nivelul salarizării în domeniul serviciilor se situează net peste 

nivelul din sectoarele primar şi secundar.  

Comerţul are cea mai mare contribuţie la produsul intern brut al judeţului, fiind impulsionat 

de piaţa de desfacere extinsă de la nivelul judeţului (aproape 700.000 de consumatori, cu 

venituri peste media naţională) şi de rolul de centru logistic al Transilvaniei de Nord, cu o 

piaţa potenţială de peste 2,5 milioane de consumatori. Stocul de spaţii comerciale din judeţ 

este cel mai mare din România, exceptând capitala.  

În pofida unei infrastructuri extinse, moderne şi diversificate, precum şi a numeroasele atracţii 

din judeţ, turismul continuă să aibă o pondere redusă în PIB judeţean, respectiv sub 1%. 

Raportul calitate-preţ este încă deficitar, iar sectorul se confruntă cu penuria de personal 

calificat.  

Serviciile de transport şi logistice sunt bine dezvoltate, beneficiind de prezenţa unor companii 

importante de transport rutier, de poziţia geografică favorabilă a judeţului şi de existenţa unor 

parcuri logistice private. Cu toate acestea, calitatea slabă a infrastructurii rutiere şi feroviare 

afectează negativ dezvoltarea pieţei de transport.  

 

- Evenimente profesionale 
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Piaţa de organizare a evenimentelor profesionale din judeţul Cluj este cea mai dezvoltată din 

Transilvania de Nord. În Cluj-Napoca au loc anual peste 30 de evenimente expoziţionale, 

precum şi numeroase conferinţe, seminarii şi alte reuniuni ştiinţifice, organizate, în principal, 

de universităţile clujene şi de diferite instituţii publice.  

La nivelul Municipiului Cluj-Napoca există o ofertă bogată de spaţii de cazare pentru turismul 

de afaceri, inclusiv în hoteluri de 4-5 stele, adresate acestora.  

Cu toate acestea, Municipiul Cluj-Napoca nu dispune de un centru expoziţional modern, cel 

existent fiind într-o stare avansată de degradare. Pe de altă parte, oferta de spaţii de conferinţe 

sunt concentrate la nivelul hotelurilor şi ale universităţilor, capacitatea lor maximă fiind de 

500 de locuri, ceea ce face imposibilă organizarea unor evenimente de mari dimensiuni.  

 

- Cercetare-dezvoltare 

Ponderea cheltuielilor cu cercetare-dezvoltarea în PIB judeţean este de circa 0,8%, mult peste 

naţională, ceea ce plasează judeţul în topul primelor 5 judeţe din ţară. Din perspectiva 

numărului de salariaţi din CDI, judeţul Cluj se situează pe locul 3 la nivel naţional, după 

Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov.  

Activitatea de cercetare-dezvoltare este concentrată în jurul celor 5 universităţi de stat, a 

spitalelor şi a institutelor de cercetare din Cluj-Napoca, la nivel cărora există peste 100 de 

nuclee de cercetare, în diferite domenii (tehnic, medical, socio-umanist, agricol, etc.).  

Ponderea întreprinderilor inovative de la nivelul judeţului este foarte scăzută, mai puţin de 1% 

din firmele din judeţ fiind active în domeniul CDI.  

În pofida faptului că judeţul concentrează o bună parte din activitatea de CDI de la nivel 

naţional, se constată lipsa unor parcuri ştiinţifice şi tehnologice, precum şi a structurilor de 

interfaţă între mediul academic şi cel de afaceri 

 

- Identitate şi valori locale 

Cluj-Napoca este perceput de mulţi dintre locuitorii judeţului şi ai regiunii ca şi capitală 

neoficială a Transilvaniei. Locuitorii judeţului au o puternică identitate regională, aparţinând 

unei regiuni care s-a aflat permanent într-un contact mai direct şi mai strâns cu spaţiul 

occidental în comparaţie cu celelalte regiuni ale ţării. 
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Judeţul Cluj se caracterizează prin multi- şi inter-culturalitatea naturală, formate de-a lungul 

secolelor de convieţuirea diferitelor grupuri etnice. Această identitate etnică se manifestă prin 

legături puternice cu „ţara-mamă” (România, Ungaria, Germania, etc.). La aceasta se adaugă 

şi o identitate confesională, cu un număr foarte bogat de lăcaşuri de cult ce reprezintă 

creştinismul şi iudaismul. Nu în ultimul rând, clujenii au o identitate central-europeană, prin 

prisma legăturilor istorice şi aspiraţiilor locuitorilor.  

Printre valorile culturale locale sunt familia, munca şi credinţa.  

 

- Imaginea în exterior 

Cluj-Napoca este unul dintre cele mai cunoscute oraşe din România, notorietatea sa fiind însă 

mai redusă decât a regiunii istorice Transilvania, respectiv a Municipiului Bucureşti. Clujul 

este cunoscut mai ales ca centru universitar şi ca locaţie pentru fabrica Nokia.  

De asemenea, judeţul se bucură de o largă notorietate în Ungaria şi Germania, maghiarii şi 

germanii reprezentând grupuri etnice important în judeţ. Nu în ultimul rând, se remarcă o 

creştere a afluxului de turişti străini, atraşi de patrimoniu cultural al judeţului.  

Există o serie de brand-uri cu recunoaştere naţională sau internaţională care sunt asociate 

Clujului: berea „URSUS”, cosmeticele „FARMEC” şi „GEROVITAL”, brânza „NĂSAL”, 

lenjeria „JOLIDON”, încălţămintea „CLUJANA”, etc.  

O altă contribuţie la creşterea vizibilităţii judeţului o au evenimentele organizate în judeţ, 

dintre care cea mai importantă este Festivalul Internaţional de Film „Transilvania” (TIFF), cu 

o largă participare internaţională.  

 

- TIC 

Clujul ocupă locul II la nivel naţional per ansamblul industriei ITC, după Bucureşti, cu peste 

1300 de firme active în domeniu, o cifră de afaceri de 1,8 mld. Euro şi 8500 de salariaţi. O 

pondere covârşitoare în producţia acestui sector o are NOKIA, care deţine o importantă 

facilitate de producţie a telefoanelor mobile în judeţ.  

Cluj-Napoca este una dintre cele mai atractive oraşe pentru relocarea centrelor de servicii şi 

producţiei de software, care ocupă cea mai mare parte a spaţiilor de birouri din oraş. De altfel, 

în perioada de criză cele mai multe locuri de muncă au fost create de aceşti furnizori de 
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servicii, unii de talie internaţională: GENPACT, OFFICE DEPOT, SYKES, EVALUESERV, 

etc.  

La acestea se adaugă o serie de companii importante din domeniul software, care sunt 

prezente pe piaţa internă şi cea internaţională. Cel mai mare avantaj competitiv al oraşului îl 

constituie forţa de muncă înalt calificată, formată la facultăţile de profil din oraş, disponibilă 

la un nivel de salarizare mult mai scăzut în comparaţie cu ţările vest-europene.  

 

- Resurse naturale 

Minereurile de fier au fost extrase prin exploatările de la Căpuşul Mic şi Băişoara 

Combustibilii minerali sunt reprezentaţi prin cărbunii bruni exploataţi în zona Ticu-Dâncu-

Băgara şi turbă, exploatată în sectorul Călăţele şi Căpăţâna. Există, de asemenea, un dom 

gazeifer la Puini în Câmpia Transilvaniei. 

Pe lângă minereuri de fier şi combustibili minerali, există în judeţ, o gamă variată de minerale 

utile şi roci, între care: cuarţ în Muntele Mare şi în perimetrul localităţii Someşul Rece (unde 

se găseşte şi feldspat), dacite şi andezite în masivul Vlădeasa şi în perimetrul localităţilor 

Morlaca, Bologa, Poieni, Săcuieu, Stolna şi Iara, granite în masivul Muntele Mare, calcare şi 

dolomite utilizate pentru fabricarea lianţilor (var, ciment), exploatate la Sănduleşti, Tureni, 

Surduc, Buru,Poieni etc., tufuri calcaroase de buna calitate cu cariere la Tioc-Corneşti, 

nisipuri caoline la Popeşti, Topa, Băgara, Gârbau etc., sare, cu însemnate rezerve la Ocna 

Dejului, Turda, Cojocna, Sic, Nireş, balastiere pe Someşul Mic la Gilău, Floreşti şi pe Arieşul 

inferior. 

La aceste resurse, se adaugă terenurile agricole şi pădurile, care ocupă împreună peste 86% 

din suprafaţa administrativă a judeţului.  

Se remarcă, de asemenea, existenţa unor resurse naturale cu potenţial de valorificare turistică: 

zăcăminte hidrominerale (izvoare şi lacuri sărate, nămol terapeutic, etc.).  

 

3.4.3.2. Studiul ofertelor concurente 

 

La evaluarea ofertelor concurente s-au luat în considerare criteriile de la punctul 1.3.1., iar 

analiza s-a concentrat pe oferta celorlalte judeţe din Regiunea Nord-Vest şi mai puţin pe 
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zonele învecinate din Ungaria şi Ucraina, motivul fiind disponibilitatea redusă a datelor din 

cele două ţări.  

 

- Capitalul uman 

Judeţele învecinate din Regiunile Nord-Vest şi Centru au o populaţie şi o densitate mult mai 

scăzută decât a judeţului Cluj. Sigurul judeţ care o populaţie comparabilă este Bihor, cu 

aproape 600.000 de locuitori. În ceea ce priveşte structura pe vârste, judeţul Cluj se aseamănă 

cu judeţele Sălaj, Alba şi Mureş, toate cu o populaţie mai îmbătrânită decât media regională, 

în timp ce la polul opus se află judeţele Satu Mare, Bistriţa-Năsăud sau Maramureş, cu o 

populaţie mai tânără. Speranţa de viaţă a clujenilor este mult mai mare decât a tuturor 

judeţelor din Transilvania, fiind depăşită doar de cea din Bucureşti şi Vâlcea.  

În ceea ce priveşte emigraţia definitivă în străinătate, aceasta este mai pronunţată decât în 

celelalte judeţe din regiune. Însă în ceea ce priveşte migraţia temporară a forţei de muncă, 

Recensământul din 2002, poziţiona judeţul Cluj pe ultimul loc în Regiunea Nord-Vest la 

numărul de persoane care lucrau în străinătate. Prin urmare, profilul emigranţilor clujeni este 

diferit de cel regional, emigraţia fiind preponderent definitivă şi în rândul persoanelor cu 

studii superioare.  

Judeţele Cluj şi Bihor au fost printre singurele din Transilvania şi din ţară care au înregistrat 

un bilanţ pozitiv al migraţiei interne în 2010, în celelalte judeţe învecinate sporul migratoriu 

fiind negativ. Principalele fluxuri de migraţie definitivă sunt orientate către Cluj-Napoca, în 

special dinspre judeţele Alba, Mureş, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud. În ceea ce priveşte migraţia 

temporară, aria de atracţie a judeţului Cluj se extinde pe o arie mai extinsă, ce cuprinde şi 

sudul Transilvaniei şi o parte din Moldova.  

Din perspectiva structurii etnice, ponderea românilor este de peste 75% în judeţele Cluj, 

Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Alba şi între 50 şi 75% în Bihor, Satu Mare, Sălaj şi Mureş.  

Dintre marile centre urbane din împrejurimi, remarcăm o creştere continuă a populaţiei Zonei 

Metropolitane Cluj, Zonei Metropolitane Oradea şi a Sistemului Urban Baia Mare, cele trei 

oraşe acţionând ca poli de atracţie pentru populaţia regiunii.  

Cele mai mari resurse de muncă din Regiune se regăsesc în Cluj, Maramureş şi Bihor (între 

330 şi 450.000 de persoane), numărul de salariaţi din Bihor şi Cluj fiind dublu în comparaţie 

cu cel din Satu Mare. Rata şomajului în celelalte judeţe din regiune este uşor mai ridicată 

decât în Cluj, în jurul cifrei de 5-6%, sub media naţională, excepţie făcând judeţul Sălaj cu 

8%. Salariul mediu net de la nivelul judeţului Cluj este cu circa 25% mai mare decât în 
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celelalte judeţe, cele mai scăzute valori fiind înregistrate în Satu Mare, Maramureş, Sălaj şi 

Bistriţa.  

Ponderea populaţiei cu studii superioare este mult sub nivelul înregistrat în judeţul Cluj: Bihor 

(6,6%), Maramureş (5,5%), Satu Mare (4,5%), Sălaj (4,3%).  

Serviciile de formare profesională continuă sunt semnificativ mai dezvoltate în judeţul Cluj, 

unde funcţionează Centrul Regional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, precum şi 

numeroşi furnizori privaţii de servicii de formare, dar şi în judeţele Bihor şi Maramureş, unde 

există, de asemenea, firme private care oferă cursuri adaptate la cerinţele pieţei locale a 

muncii.  

 

- Mediul antreprenorial 

Economiile celorlalte judeţe din Transilvania de Nord sunt relativ asemănătoare, cu un profil 

industrial-agrar pronunţat, chiar şi cu activităţi miniere în trecut (de ex. în Maramureş şi Satu 

Mare). Judeţele Bihor şi Satu Mare au beneficiat, la sfârşitul anilor 90, de un flux important 

de investiţii în capacităţi de producţie de tip lohn, urmând un patern similar: preponderenţa 

industriilor uşoare (confecţii, încălţăminte, prelucrarea lemnului, piese auto), orientate către 

exporturi, utilizând intensiv forţa de muncă locală, ceea ce a condus la o rata a şomajului 

foarte scăzută în ambele judeţe. Pe de altă parte, cele 2 judeţe au şi caracteristici geografice 

comune, fiind singurele din regiune cu zone de câmpie şi implicit terenuri agricole extinse, 

ceea ce a condus la un grad relativ ridicat al ocupării în agricultură, la care se adaugă 

concentrarea a peste 50% din resursele geotermale ale ţării (în 3 bazine – Oradea, Borş, Crişul 

Negru-Someş). Este de remarcat şi faptul că industria prelucrării lemnului este foarte 

dezvoltată în judeţele Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj. Singurele judeţe care au 

un profil diferit sunt Sălaj, unde predomină industria metalurgică şi a cauciucului, respectiv 

Cluj, cu un sector terţiar net superior.  

Raportat la indicatorul PIB/locuitor, judeţul Bihor se situează la 80% din valoarea înregistrată 

în Cluj, în timp ce în celelalte judeţe din regiune se atinge doar 60% din aceste performanţe. 

Paternul de subdezvoltare al judeţelor Satu Mare – Maramureş – Bistriţa – Sălaj este dat de 

ponderea mai ridicată a populaţiei rurale şi a populaţiei ocupate în agricultură şi silvicultură, 

declinul mineritului, exodul puternic al forţei de muncă în străinătate, emigrarea persoanelor 

cu studii superioare către marile centre urbane şi de gradul mai ridicat de izolare faţă de 

principalele culoare de comunicaţii. Cu toate acestea, remiterile de valută de la persoanele 

emigrate în Europa de Vest, fără a fi luate în calcul la determinarea PIB, a contribuit 

substanţial la dezvoltarea celor patru judeţe, contribuind mai ales la dezvoltarea pieţei 

imobiliare şi la creşterea consumului.  
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În ceea ce priveşte rata antreprenoriatului, cele mai multe firme active sunt în Cluj (27.600), 

Bihor (18.900), Maramureş (11.500), în timp ce în Sălaj şi Bistriţa sunt mai puţine decât în 

Satu Mare. În termeni relativi, cele mai multe firme active per 100 de locuitori sunt în Cluj (4) 

şi Bihor (3,2), în timp ce în judeţele Sălaj, Satu Mare, Bistriţa şi Maramureş se înregistrează o 

rată similară (2,2 ). De remarcat este faptul că ponderea microîntreprinderilor este mai mare în 

judeţul Cluj (90%) şi mai redusă în judeţul Satu Mare (86,8%). 

În regiunea Nord-Vest există circa 400 de hectare în parcuri industriale, dintre care 240 de 

hectare în judeţul Cluj (Cluj-Napoca, Dej şi Jucu), 125 de hectare în Bihor (Oradea) şi 

aproximativ 20 de hectare în Sălaj (Jibou) şi Satu Mare. La acest moment, cele mai multe 

spaţii disponibile în parcuri industriale sunt în Oradea şi Jucu, unde unele proiecte de investiţii 

au fost sistate din cauza recesiunii mondiale. 

În ceea ce priveşte comerţul exterior, judeţul Cluj realizează exporturi anuale de circa 2,4 

miliarde de Euro, urmat de Bihor (1,4 mld. Euro), Maramureş şi Satu Mare (0,7 mld. Euro). 

Cu toate acestea, se remarcă o structură diferită a produselor exportate: judeţul Cluj exportă 

preponderent echipamente de telecomunicaţii (telefoane mobile) şi diferite echipamente 

electrice, în timp ce judeţele Bihor şi Satu Mare exportă produse cu valoare adăugată scăzută 

(textile, mobilă, încălţăminte, componente electrice şi electronice pentru automobile, etc.).  

 

- Reţele de afaceri şi puncte nodale 

Cele mai multe structuri asociative ale mediului de afaceri se regăsesc în judeţele mai 

dezvoltate din punct de vedere economic, respectiv Cluj şi Bihor. În Cluj regăsim peste 100 

de organizaţii patronale sau structuri teritoriale ale acestora (Asociaţia Agriculturilor Maghiari 

din România, Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economici din România, Asociaţia 

Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor, 

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor, Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere 

Internaţionale, Asociaţia Teritorială a Cooperativelor Meşteşugăreşti, Privat Business Cluj, 

Camera de Comerţ şi Industrie, Centrul Comercial Romano-America, Centrul de Afaceri 

Transilvania, Centrul de Dezvoltare Managerială, Camera de Comerţ şi Industrie România-

Israel, etc.). În Judeţul Bihor sunt active: Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, Consiliul 

Local al IMM, Asociaţia Investitorilor Italieni, Federaţia Patronilor – cea mai mare 

organizaţie patronală judeţeană din ţară, Centrul de Afaceri Transilvania, Confederaţia 

Asociaţiilor de Afaceri Transilvania, etc. În cele două judeţe, asociaţiile de afaceri şi-au 

diversificat serviciile pentru membrii cu formare profesională, consultanţă, organizarea de 

târguri şi expoziţii, organizarea de vizite de studiu, conferinţe, etc.  
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În celelalte judeţene, există puţine puncte nodale în mediul de afaceri local. Principalii actori 

în spaţiul asociativ din aceste judeţe sunt Camerele de Comerţ şi Industrie, filialele teritoriale 

ale organizaţiilor patronale de la nivel naţional şi unele asociaţii locale (de ex. Centrul de 

Afaceri Bistriţa, Asociaţia Femeilor Întreprinzătoare Bistriţa, CLIMM Maramureş, Asociaţia 

Transportatorilor Auto Maramureş, Centrul de Afaceri Millenium Baia Mare, etc.). 

 

- Infrastructură şi fondul construit 

Din perspectiva infrastructurii, judeţul Cluj este cel mai accesibil din regiune, beneficiind de 

prezenţa unui aeroport internaţional modern, care înregistrează peste un milion de pasageri 

anual şi legături directe zilnice către Franţa, Germania, Austria, Ungaria, Spania, Germania, 

Italia, Marea Britanie, precum şi către Timişoara şi Bucureşti. Pe de altă parte, judeţul Cluj 

este un important nod feroviar, cu legături către capitală, vestul ţării şi Ungaria, Banat, Oltenia 

şi Moldova. Pe de altă parte, judeţul este străbătut de mai multe drumuri europene (E 60, E 

81, E 576, E 58), modernizate şi relativ bine întreţinute, care fac legătura cu marile centre 

urbane ale României. Judeţul Bihor dispune, de asemenea, de o reţea densă de drumuri 

europene şi căi ferate ce îl leagă de vestul, nordul şi centrul ţării, fiind principala poarta rutieră 

şi feroviară de intrare în ţară, însă nu dispune de un aeroport cu legături aeriene regulate cu 

restul ţării şi străinătate. Pe de altă parte, alături de judeţul Satu Mare beneficiază de legăturile 

rutiere cele mai rapide cu restul Europei, prin proximitatea faţă de reţeaua de autostrăzi din 

Ungaria. Judeţele Sălaj, Maramureş şi Bistriţa sunt cel mai greu accesibile atât din ţară, cât şi 

din străinătate, fiind străbătute de un singur drum european ce face legătura cu principalele 

oraşe din regiune şi cu Moldova, la care se adaugă faptul că nu dispun de aeroporturi. Traseul 

Autostrăzii Transilvania, aflate în construcţie, va străbate doar judeţele Cluj, Sălaj şi Bihor, pe 

care le va conecta cu Ungaria şi sudul Transilvaniei, în timp ce judeţele Satu Mare, Bistriţa şi 

mai ales Maramureş nu au prevăzute drumuri rapide în viitorul apropiat, continuând să 

rămână mai izolate.  

În ultimii 20 de ani, în Regiunea Nord-Vest, au fost finalizate 93.000 de locuinţe, dintre care 

peste 32.000 (35%) în judeţul Cluj, 14.800 în Bihor (16%), 13.800 în Maramureş, 13.200 în 

Satu Mare, 12.300 în Bistriţa şi 6.300 în Sălaj. Raportat la fondul de locuinţe existent în 1990, 

cea mai mare creştere procentuală s-a înregistrat în Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Satu Mare, iar cea 

mai mică în Bihor şi Sălaj. În ceea ce priveşte suprafaţa locuibilă a noilor locuinţe aceasta 

variază între 70 mp/locuinţă în Bistriţa-Năsăud şi 51 mp/locuinţă în Cluj. Prin urmare, 

locuitorii din Bistriţa-Năsăud, Sălaj şi Satu Mare preferă locuinţele individuale, cu o suprafaţă 

locuibilă mai mare, iar în marile oraşe, precum Cluj, datorită preţurilor mai ridicate şi a cererii 

în creştere, s-au construit preponderent locuinţe colective. Cu privire la indicatorul suprafaţă 

medie locuibilă per locuitor, judeţul Satu Mare ocupă primul loc (16,3 mp/locuitor), urmat de 

Sălaj şi Cluj (16,1 mp/locuitor), în timp ce Maramureş (14,6) şi Bistriţa-Năsăud (15,4) ocupă 
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ultimele poziţii. Prin urmare, în aceste două judeţe, cu un patern de natalitate mai ridicată, 

există încă cerere potenţială pentru construcţia de noi locuinţe.  

 

- Servicii 

Sectorul terţiar este cel mai bine dezvoltat în judeţul Cluj, unde 49% din populaţia ocupată 

lucrează în domeniul serviciilor, cei mai mulţi în comerţ, imobiliare, învăţământ şi sănătate. 

Sectorul terţiar este relativ dezvoltat şi în Bihor, unde 38% din populaţie lucrează în servicii, 

marea majoritate în comerţ şi transporturi, dată fiind funcţia logistică a acestui judeţ de 

graniţă, dar şi în sănătate şi învăţământ. Satu Mare şi Maramureş sunt judeţele cu cel mai slab 

dezvoltat sector terţiar (32%, respectiv 34% din populaţie ocupată în servicii), fiind judeţe cu 

un profil preponderent industrial-agrar.  

Dezvoltarea comerţului din Cluj este justificată atât de populaţia numeroasă, circa 700.000 de 

persoane, cât şi de puterea de cumpărare mai ridicată a clujenilor în comparaţie cu alte judeţe 

din regiune. Prin urmare, oraşul Cluj-Napoca dispune de două dintre cele mai mari mall-uri 

din România, cu o suprafaţă cumulată de peste 200.000 mp, şi de o reţea densă de unităţi ale 

comerţului modern. În Bihor există un mall cu o suprafaţă de peste 60.000 mp, precum şi 57 

de hiper şi supermarketuri. În Maramureş există un mall recent inaugurat, de 30.000 mp, şi 23 

de unităţi ale comerţului modern. În Satu Mare, Bistriţa şi Sălaj nu funcţionează mall-uri, deşi 

există mai multe proiecte abandonate din cauza crizei globale, iar numărul de supermarketuri 

este mult mai mic, de circa 10-15.  

De asemenea, numărul mare de persoane ocupate în imobiliare sunt rezultatul unei pieţe 

imobiliare foarte dinamice, impulsionate de numărul mare de studenţi şi de lucrători care se 

îndreaptă anual către Cluj-Napoca. De altfel, în perioada 2008-2009, judeţul Cluj a ocupat 

locul I pe ţară la numărul de noi locuinţe construite şi locul II la numărul de persoane stabilite 

temporar (cu reşedinţa). Un alt judeţ cu un sector imobiliar dezvoltat este şi Bihorul, deşi aici 

lucrează doar 10.000 de persoane în acest sector, în comparaţie cu peste 20.000 în Cluj. În 

celelalte judeţe, numărul de persoane active în sectorul imobiliar ajunge la doar 4.000-5.000 

de persoane, piaţa chiriilor fiind slab dezvoltată.  

Sectorul transporturilor angajează cele mai multe persoane în judeţul Cluj, unde îşi are sediul 

cel mai mare aeroport din Transilvania, Regionala de Căi Ferate pentru Transilvania, Regia 

Autonomă de Transport în Comun Cluj-Napoca, peste 2.000 de taximetrişti şi sute de firme 

private din domeniul transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane. În judeţul Bihor, 13.000 de 

persoane lucrează în domeniul transporturilor, mai ales în domeniul transporturilor rutiere de 

mărfuri şi al logisticii, dat fiind faptul că judeţul este principala poarta rutieră de intrare a 

mărfurilor dinspre centru şi vestul Europei. Operatorul de transport în comun din Oradea şi 
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CFR sunt alţi angajatori importanţi, oraşul fiind un important nod feroviar. Un alt judeţ cu un 

număr mare de persoane ocupate în transporturi este Maramureş, unde peste 9.000 de 

persoane lucrează mai ales în domeniul transportului rutier urban şi de mărfuri. În Bistriţa, 

Sălaj şi Satu Mare, judeţe cu o infrastructură de transport slab dezvoltată şi relativ izolate, 

numărul de persoane active în domeniul transporturilor nu depăşeşte 5.000 de persoane.  

Turismul este bine dezvoltat în judeţele Cluj şi Bihor, cele care atrag şi cel mai mare număr de 

turişti. În Bihor există 35% din locurile de cazare din regiune, iar în Cluj 27%, urmate fiind la 

mare distanţă de Maramureş. În ceea ce priveşte numărul de turişti sosiţi în structurile de 

primire din regiune, se observă că judeţul Cluj este prima destinaţie cu 37% din totalul 

turiştilor, urmat de Bihor cu 27% şi Satu Mare cu 13%. De remarcat este că, în perioada 2001-

2009, Satu Mare a înregistrat cea mai mare creştere a numărului de turişti sosiţi în structurile 

de primire turistică (de 2,2 ori), urmat de Cluj (+84%), în timp ce celelalte judeţe au 

înregistrat o scădere a numărului de turişti. În ceea ce priveşte tipul de turism practicat, există 

diferenţe majore între judeţe: în judeţul Bihor predomină turismul balnear (60%), cel de 

afaceri şi de tranzit; în Cluj predomină turismul de afaceri şi cel cultural (70%); în 

Maramureş, cel montan şi agroturistic, dar şi de afaceri; în Satu Mare regăsim turismul 

balnear şi agroturismul, iar în Sălaj şi Bistriţa regăsim turismul ocazional şi de afaceri, de 

scurtă durată, precum şi de turismul de sănătate (Sângeorz, Boghiş). Cel mai indice de 

ocupare a capacităţii turistice îl regăsim în Bihor sau Satu Mare, ambele cu un pronunţat profil 

balnear, iar cel mai mic în Maramureş, Sălaj şi Cluj. Cele mai atractive zone pentru turiştii 

străini au fost Clujul, Bihorul şi Maramureşul, în timp ce Sălaj şi Satu Mare au atras cei mai 

puţini. Pe tipuri de structuri de primire turistică, se poate observa că judeţul Cluj, Bistriţa-

Năsăud şi Bihor înregistrează peste 60% din turişti în hoteluri, Satu Mare înregistrează mulţi 

turişti (peste 60% din total) în unităţi turistice mici (popasuri turistice, campinguri, bungalouri 

şi cabane turistice, vile şi moteluri). Taberele de copii şi elevi atrag cei mai mulţi turişti în 

Maramureş, unde atractive pentru turişti sunt şi pensiunile şi hostelurile. În judeţul Sălaj 

predomină turiştii cazaţi în hoteluri, respectiv pensiuni. De remarcat este faptul că pensiunile 

agroturistice au atras cei mai mulţi turişti în Cluj (44.000, în 2009), urmat de Bihor (10.300) şi 

Satu Mare (9.500), în timp ce Bistriţa a atras cei mai puţini (500).  

Nu în ultimul rând, Clujul este un important centru universitar şi medical, prin urmare peste 

10% din populaţia ocupată a judeţului activează în domeniul învăţământului şi al sănătăţii. În 

celelalte judeţe, numărul persoanelor active în aceste sectoare publice este proporţional cu 

populaţia, prin urmare judeţele Bihor şi Maramureş se află pe locul II şi III, iar Sălaj pe 

ultimul loc. Cu toate acestea, merită indicat faptul că în judeţul Cluj ponderea o deţine 

personalul din sistemul de învăţământ universitar, în timp ce în celelalte judeţe predomină 

personalul din preuniversitar.  
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- Evenimente profesionale 

La nivel regional, Clujul domină detaşat piaţa evenimentelor profesional, cu un calendar ce 

cuprinde zilnic conferinţe ale diverselor organizaţii naţionale, regionale şi locale, seminarii, 

conferinţe internaţionale, cursuri de formare şi specializare, evenimente expoziţionale, 

seminarii, etc. De remarcat în acest sens este activitatea Expo Transilvania, cel mai important 

centru expoziţional din Transilvania, cu calendar ce cuprinde circa 30 de evenimente anual. 

Cele mai multe evenimente profesionale sunt organizate în sălile de conferinţă ale hotelurilor 

din municipiul Cluj-Napoca sau din zona metropolitană (cu până la 300 de locuri), în absenţa 

unui centru dedicat conferinţelor.  

A doua locaţie din regiune avută în vedere la organizarea de evenimente profesionale este 

Oradea, care găzduieşte totuşi mult mai puţine astfel de reuniuni în comparaţie cu Clujul. 

Locaţiile preferate din Bihor pentru organizarea de evenimente sunt sălile de conferinţe ale 

hotelurilor din Oradea şi Băile Felix.  

 

- Cercetare-dezvoltare 

Activitatea de cercetare-dezvoltare este puternic concentrată în Municipiul Cluj-Napoca, unde 

lucrează 80% din cercetării din Regiune. Motivaţia constă din faptul că municipiul este cel de-

al doilea centru universitar al ţării şi aici îşi au sediul numeroase institute şi centre de 

cercetare. În anul 2009, în Regiunea Nord-Vest s-au cheltuit 195 de milioane de lei (circa 50 

de milioane de Euro), dintre care peste 87% în Cluj şi 6% în Bistriţa, în Satu Mare şi Sălaj 

activitatea de CDI fiind aproape inexistentă. În Cluj-Napoca fiinţează institute de cercetare ale 

celor 5 universităţi de stat din municipiu, mai multe institute medicale (cardiologie, oncologie, 

medicină legală şi sănătate publică), în domeniul maşini agricole, tehnică de calcul, amenajări 

silvice şi industria lemnului, tehnologie izotopică şi moleculară, proiectare, chimie, tehnică 

frigorifică, etc.  

În anul 2009, au fost adresate OSIM 97 de cereri de înregistrare a brevetelor de invenţie din 

Regiunea Nord-Vest, cele mai multe din Cluj şi Maramureş, iar cele mai puţine din Satu Mare 

şi Sălaj, 884 de cereri pentru înregistrarea de mărci, dintre care jumătate în Cluj (locul II la 

nivel naţional) şi doar 14 în Sălaj. Cele mai multe cereri pentru înregistrarea de desene şi 

modele au provenite din Bihor şi Cluj.  

Mai multe informaţii despre piaţa serviciilor de CDI în Regiunea Nord-Vest pot fi regăsite în 

Strategia Regională de Inovare pentru Transilvania de Nord REGIS NW.  
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- Identitate şi valori locale 

Judeţul Bihor este, din punct de vedere cultural, un punct de reper în peisajul multicolor al 

vieţuirii pe aceste meleaguri. Particularităţile specifice acestei zone sunt datorate în special 

aşezării sale geografice, fiind zona cu cele mai multe şi mai dense tranzitări în şi dinspre 

Europa. Populaţia judeţului este larg reprezentată de toate etniile, iar acest fapt se evidenţiază 

prin împrumut în comunicare, educaţie, obiceiuri şi tradiţii. Principalele atuuri ale acestui mix 

etnocultural sunt benefice pentru întreaga comunitate, polarizând viaţa socială în jurul 

valorilor locale indiferent de provenienţă. Repartizarea populaţiei pe teritoriul judeţului 

permite identificarea unor comunităţi specifice urbane şi rurale, însă delimitarea lor este din 

ce în ce mai dificilă în contextul accesului larg la informaţie şi resurse, la educaţie şi cultură. 

Pe întreg judeţul există moduri diverse de manifestare culturală, de la târguri şi expoziţii la 

forme de învăţământ elevate până la cel mai înalt nivel şi instituţii culturale de marcă.  

Judeţul Maramureş, datorită poziţionării, aproape de centrul geografic al Europei, acesta a 

fost populat de o varietate de popoare cum ar fi români, ucraineni şi maghiari. De-a lungul 

secolelor, aceste popoare au rămas credincioase propriilor culturi şi credinţe, iar acest lucru se 

reflectă în costume populare, arhitectură şi specialităţi culinare specifice. Unul dintre cele mai 

importante aspecte ale moştenirii culturale maramureşene derivă din puternica influenţă ce a 

avut-o religia. Religia ortodoxă predomină în această regiune dar putem găsi şi comunităţi de 

romano-catolici şi greco-catolici. Monumentele religioase ale Bisericii Ortodoxe din 

Maramureş sunt spectaculoase, cele mai răspândite monumente fiind bisericile de lemn din 

satele judeţului. Bisericile sunt construite în stil gotic şi sunt caracterizate de clopotniţe înalte 

de lemn. În Maramureş meşteşugurile populare sunt cel mai bine reprezentante de la nivelul 

Transilvaniei, dintre care cele mai cunoscute sunt sculpturile în lemn (o adevărată „civilizaţie 

a lemnului”), confecţionarea de măşti şi pălării („clop-uri”), ceramică, podoabe, etc.  

Judeţul Bistriţa-Năsăud are un trecut aparte în rândul judeţelor din Transilvania de Nord, 

prin prisma comunităţilor saxone ce s-au stabilit în zonă în urmă cu sute de ani. Mărturie stau 

cetăţile şi castelele construite în acea perioadă (Cetatea Bistriţa, Biserica Evanghelică din 

Bistriţa), precum şi numeroasele domenii nobiliare (Castelul Bethlen, Castelul Teleki). 

Convieţuirea cu comunităţile saxone şi maghiare au influenţat valorile locale, arhitectura, 

sistemul de organizare socială şi economică, etc.  

Judeţul Sălaj are un trecut bogat, găzduind pe teritoriul său oraşul roman Porolissum – 

capitala provinciei romane Dacia Porolissensis. Cu toate acestea, valorile specifice zonei Sălaj 

sunt profund rurale, în lipsa unor comunităţi importante urbane precum cele din judeţele 

învecinate. Familia, muncile câmpului şi religia sunt elementele în jurul cărora se articulează 

valorile locale.  
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- Imaginea în exterior 

Marile oraşe din regiune (Cluj-Napoca şi Oradea) sunt cele mai cunoscute în ţară, printre 

acestea Cluj-Napoca se detaşează ca un renumit centru universitar (al doilea ca număr de 

studenţi din România), medical, economic (prin investiţiile străine realizate aici, mai ales 

Nokia) şi cultural (Teatru Naţional, Teatrul Maghiar, Opera Naţională şi cea maghiară, 

Filarmonica, Festivalul Internaţional de Film Transilvania, Transilvania Jazz Festival, 

Toamna Muzicală Clujeană, etc.). De asemenea, în ultima perioadă s-au afirmat şi unele 

destinaţii turistice din judeţ – Salina Turda, Salina Dej sau Băile Cojocna. În Cluj-Napoca îşi 

au sediul numeroase companii, ale căror mărci sunt cunoscute în ţară: Nokia, Napolact, Ursus, 

Terapia, etc.  

Oradea se remarcă, de asemenea, prin patrimoniul construit, unic în ţară şi care este o 

îmbinare a stilurilor baroc, clasic, eclectic şi secession. Oraşul găzduieşte şi o serie de 

instituţii de cultură (teatre, filarmonică, muzee), precum şi evenimente culturale (Festum 

Varadinum, Serbările Cetăţii, Festivalul Toamna Orădeană, Festivalul Teatrului Scurt, Târgul 

Meşterilor Populari), care l-au făcut cunoscut în ţară şi peste hotare. Investiţiile din ultimii ani 

ai autorităţilor locale se concentrează asupra valorificării patrimoniului construit local şi a 

resurselor de apă termală din zonă. Băile Felix se bucură, de asemenea, de o largă notorietate 

în rândul turiştilor din ţară şi străinătate, fiind cel mai cunoscut resort turistic balnear din ţară. 

Zonele montane Padiş şi Stâna de Vale au devenit tot mai populare printre turişti în ultimii 

ani. 

Bistriţa este recunoscută ca şi burg săsesc, prin arhitectura specifică, unică în regiune 

(Cetatea, Biserica Evanghelică, Sugălete), singura nişa de dezvoltare a turismului local fiind 

cea culturală. Printre evenimentele culturale ale oraşului se numără: Festivalul de muzică 

populară „Nunta Zamfirei” sau Zilele Bistriţei. Alte zone din judeţ cunoscute în ţară sunt 

Staţiunea Sângeorz-Băi, Colibiţa sau satele de pe Valea Bârgăului.  

Baia Mare, deşi are o istorie îndelungată şi un centru istoric bine conservat, este perceput ca 

un oraş poluat, astfel încât nu şi-a dezvoltat o funcţie turistică bine reprezentată. Cele mai 

cunoscute evenimente organizate la Baia Mare sunt Sărbătoarea Castanelor şi expoziţia de 

aranjamente florale – „Expo Flora”. Judeţul mai este cunoscut prin Ţara Maramureşului, una 

dintre cele mai populare destinaţii agroturistice din România, dar şi prin noile staţiuni 

montane de la Borşa şi Cavnic.  

Zalăul se remarcă doar prin unele elemente de patrimoniu cultural şi o serie de evenimente de 

importanţă locală şi regională, dedicate mai ales muzicii populare şi corale.  
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- TIC 

Dintre toate judeţele regiunii, Cluj-Napoca se remarcă ca un important centru IT&C la nivel 

naţional şi chiar european. În ultimii 10 ani, în Cluj-Napoca s-au dezvoltat companii 

importante din domeniul industriei de software şi outsourcing, cele mai importante fiind: 

IQUEST, ISDC, BRINEL, SISTEC, AROBS TRANSILVANIA, ENDAVA, YONDER, 

SOFTVISION, BETFAIR, etc. De altfel, un studiu realizat de KPMG în anul 2009 plasa 

Clujul în rândul celor mai interesante oraşe din lume pentru externalizarea serviciilor IT. Tot 

în Cluj-Napoca funcţionează o prestigioasă Facultate de Automatică şi Calculatoare în cadrul 

Universităţii Tehnice, respectiv o Facultate de Informatică în cadrul Universităţii „Babeş-

Bolyai”, care pun la dispoziţia firmelor de profil aproape 1000 de absolvenţi anual.  

Judeţul Bihor se remarcă doar prin prezenţa unui investitor coreean – HANIL ELECTRONIC 

– care realizează diferite subansambluri pentru calculatoare şi echipamente electronice. În 

restul judeţelor funcţionează doar firme de mici dimensiuni, cu piaţă locală, majoritatea în 

editarea de software personalizat sau consultanţă de specialitate.  

 

- Resurse naturale 

Regiunea Nord-Vest concentrează resurse importante, dintre care menţionăm: minereuri 

complexe şi auroargentifere (Satu Mare, Maramureş), bauxită (Bihor), sare (Maramureş, 

Bihor), materiale de construcţii (Bihor, Cluj), lemn (Maramureş). Restructurările din 

domeniul minier au afectat acest sector extractiv şi au dus la disponibilizări masive şi la 

declararea zonelor defavorizate Baia-Mare-Borşa-Vişeu.  

Deşi silvicultura reprezintă o ramură importantă a regiunii, defrişările insuficient controlate 

(Bistriţa-Năsăud, Maramureş) şi lipsa unui program coerent de reîmpăduriri şi construcţii de 

drumuri forestiere către interiorul bazinelor, conduc la reducerea continuă a suprafeţelor 

împădurite.  

Judeţul Bistriţa, datorită diversităţii reliefului şi formaţiunilor geologice, cuprinde o gamă 

variată de resurse: zăcăminte de metale neferoase, depozite de caolin, grafit, sare, gaze 

naturale, materiale de construcţii, ape minerale. 

În judeţul Maramureş se găsesc acumulări de minerale cu compoziţii diferite, constituite în 

zăcăminte de substanţe minerale utile metalifere. Cele mai importante resurse minerale de pe 

teritoriul judeţului sunt reprezentate de: 
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- minereurile polimetalice, de la Ilba, Nistru, Băita, Herja, Baia Sprie, Şuior, Cavnic, Băiuţ, 

Poiana Botizii, Ţibles, Baia Borşa (Gura Băii, Colbu, Burloaia, Dealu Bucăţii) şi Vişeu 

(Măcârlău, Novicior); 

- mineralizaţiile cuprifere de la Nistru, Poiana Botizii, Baia Borşa, Vişeu (Măcârlău şi 

Catarama); 

- mineralizaţiile auro – argentifere de la Săsar, Valea Roşie, Dealu Crucii, Şuior, Băiţa; 

- acumulările de minereu de fier şi mangan de la Răzoare; 

- depozitele de bentonită de la Răzoare şi Valea Chioarului; 

- acumulări de şisturi bituminoase în raza localităţilor Vişeu, Borşa, Săcel, Târgu Lăpuş; 

- roci utile: andezite, amfibolite, calcare, gresii, tufuri vulcanice, folosite ca piatră spartă în 

diverse construcţii şi ca placaje decorative; pietriş şi nisipuri în albiile majore ale râurilor 

Someş, Lăpuş, Vişeu, Ruscova, Tisa, Iza; roci silicoase pentru abrazivi. 

În subsolul judeţului Bihor se găseşte o diversitate de resurse: bauxită, minereuri polimetalice, 

argilă refractară, marmură, calcare policrome, granodiorite, gresii cuarţoase, calcare pentru 

industria siderurgică şi ciment, zăcăminte de lignit, nisipuri bituminoase şi hidrocarburi. 

Păşunile şi fâneţele naturale, pădurile formate din gorun, stejar, brad, molid şi resursele de 

apă, în special cele geotermale (Oradea, Băile Felix, 1 Mai, Tămăşeu, Chişlaz etc.) şi minerale 

(Tinca) completează resursele naturale ale judeţului.  

Resursele naturale de materii prime ale judeţului Sălaj sunt următoarele: cărbune brun 

(Cristolţel); lignit – Ip şi Sărmăşag; şist cărbunos – Zimbor; gips – Treznea; alabastru – 

Gălăşeni şi Stâna; diorit – Moigrad; micaşist – Marca; calcar – Cuciulat, Glod, Prodăneşti şi 

Răstoci; argilă – Crasna, Cuciulat, Nuşfalău şi Zalău; nisip caolinos – Jac şi Var; nisip silicios 

– Jac, Creaca, Surduc şi Var; nisip cuarţos – Var; caolină – Ruginoasa; tuf vulcanic – Mirşid, 

agregate de râu – Benesat, Var, Rona, Almaşu, Băbeni, Cuciulat, Glod, Gâlgău, Ileanda, 

Românaşi, Rus, Someş Odorhei, Surduc şi Tihău. 

Cele mai importante resurse agricole se regăsesc în judeţele Bihor (491.000 de hectare) şi Cluj 

(427.000 de hectare), iar cele mai reduse în Sălaj (239.000), însă în termeni de suprafaţă 

arabilă se detaşează judeţele de câmpie: Bihor (304.000 hectare), respectiv Satu Mare 

(227.000 hectare), judeţe în care şi ponderea populaţiei ocupate în agricultură este relativ 

mare. Zone viticole semnificative se regăsesc doar în Sălaj şi Satu Mare, singura Denumire de 

Origine Controlată din regiune fiind Silvania. Suprafaţa ocupată cu livezi este mai mare în 
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Bistriţa-Năsăud (8.600 de hectare), Satu Mare (7.200 de hectare) şi Maramureş (6.600 de 

hectare), zone unde se produce şi tradiţionala palincă.  

Fondul forestier este cel mai bine reprezentat în Maramureş (288.000 de hectare, respectiv 

46% din suprafaţa totală a judeţului), Bihor (197.000 de hectare, 26%) şi Bistriţa-Năsăud 

(195.000 de hectare, 36%). 
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3.4.3.3. Competitivitatea cantitativă a ofertei teritoriale 

 

Segment

e 

Capitalul 

uman 

 

Mediul 

antreprenorial 

 

Reţele de 

afaceri şi 

puncte 

nodale 

 

Infrastructu

ră şi fondul 

construit 

 

Servicii 

 

Eveniment

e 

profesiona

le 

 

Cercetar

e-

dezvoltar

e 

 

Identitate 

şi valori 

locale 

 

Imaginea 

în exterior 

 

TIC Resurse 

naturale 

 

Atu-uri 

ale ofertei 

teritoriale 

Învăţăm

ânt 

superior 

şi 

cercetare 

 

Pondere 

ridicată a 

persoanelo

r cu studii 

superioare 

 

Migraţie 

externă a 

cercetători

lor (brain-

drain) 

 

 

Număr redus de 

firme în domeniul 

CDI 

 

Acces dificil la 

capital pentru 

investiţii 

 

Interes scăzut al 

firmelor pentru 

inovare 

 

 

Lipsa unui 

campus 

universitar 

 

Lipsa unor 

clustere 

inovative 

funcţionale 

Lipsa unor 

parcuri 

ştiinţifice şi 

tehnologice, 

precum şi a 

structurilor 

de interfaţă 

între mediul 

academic şi 

cel de afaceri 

 

Existenţa 

unei 

infrastructuri 

publice de 

CDI moderne 

(centre de 

cercetare, 

Existenţa 

unei 

număr 

restrâns de 

furnizori 

de servicii 

de transfer 

tehnologic

, protecţia 

proprietăţi

i 

industriale

, 

informare 

tehnologic

ă 

 

Existenţa 

Număr 

ridicat de 

evenimente 

ştiinţifice 

organizate 

de 

universităţi

le clujene 

Concentra

rea 

activităţii 

de CD în 

jurul celor 

5 

universită

ţi de stat 

şi a 

institutelo

r publice 

de CD, cu 

peste 100 

de centre 

de 

cercetare 

 

  

Interes 

ridicat 

pentru 

urmarea 

unor studii 

universitare 

şi 

postuniversi

tare 

 

Lipsa unei 

culturi a 

inovării 

 

Clujul este 

cunoscut 

mai ales ca 

centru 

universitar 

Cluj-

Napoca 

este una 

dintre cele 

mai 

atractive 

oraşe 

pentru 

relocarea 

centrelor 

de servicii 

şi 

producţiei 

de software 

 

Cel mai 

mare 

avantaj 

 Forţa de 

muncă 

înalt 

calificată 
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laboratoare, 

echipamente, 

etc.) 

unor 

centre de 

informare 

tehnologic

ă din 

reţeaua 

RENITT 

 

 

competitiv 

al oraşului 

îl 

constituie 

forţa de 

muncă 

înalt 

calificată, 

formată la 

facultăţile 

de profil 

din oraş 

Turism 

cultural 

Existenţa 

unor 

facultăţi 

care pot 

forma 

personal 

pentru 

sectorul 

turistic 

 

Migraţia 

externă a 

personalul

ui calificat 

din 

domeniu 

Antreprenoriat 

ridicat în domeniu 

hotelărie-

restaurante, 

servicii turistice 

Număr 

ridicat de 

ONG-uri 

active în 

domeniul 

turismului şi 

culturii 

 

Existenţa 

grupului de 

iniţiativă 

Cluj – 

Capitală 

Culturală 

Europeană  

Accesibilitate 

dificilă către 

unele 

obiective 

turistice din 

judeţ 

 

Stare 

avansată de 

degradare a 

unor 

obiective de 

patrimoniu 

 

 

Infrastructura 

de transport 

deficitară 

Existenţa 

două 

centre de 

informare 

turistică 

 

Existenţa 

unor 

servicii 

turistice şi 

de 

alimentaţi

e publică 

diversifica

te  

 

Raport 

calitate-

Organizare

a unor 

importante 

evenimente 

culturale, 

unele cu 

vizibilitate 

internaţion

ală 

(festivaluri, 

zilele 

municipiul

ui, TIFF, 

etc.) 

 

 

Activitate 

de 

cercetare 

deficitară 

în 

domeniul 

turismului 

 

Există 

nuclee de 

cercetare 

şi 

personal 

de 

specialitat

e în 

universită

ţile de 

Puternică 

identitate 

regională – 

capitala 

Transilvanie

i 

 

Caracter 

multi şi 

intercultural 

 

Puternică 

identitate 

confesional

ă 

 

 

 

Cluj-

Napoca 

este unul 

dintre cele 

mai 

cunoscute 

oraşe din 

România, 

notorietate

a sa fiind 

însă mai 

redusă 

decât a 

regiunii 

istorice 

Transilvani

a  

 

Cluj-

Napoca 

este tot mai 

prezent pe 

reţelele de 

socializare  

 

Majoritatea 

spaţiilor de 

cazare 

permit 

rezervarea 

online 

 Patrimoniu 

cultural 

diversificat

, cu 

potenţial 

turistic 

ridicat 
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(rutieră şi 

feroviară) 

 

Existenţa 

unui aeroport 

internaţional 

modern şi 

dinamic 

 

Existenţa a 

peste 1000 de 

obiective de 

patrimoniu 

 

Zonele de 

centru istoric 

au fost 

reabilitate şi 

modernizate 

preţ scăzut 

pentru 

servicii 

turistice 

 

Existenţa 

unui 

număr 

important 

de agenţii 

turistice, 

rent-a-car, 

etc.  

profil 

(turism, 

economia 

turismului

, 

arhitectur

ă şi 

urbanism, 

istorie, 

etc.) 

 

 

Notorietate 

ridicată în 

Ungaria, 

Austria, 

Germania 

Turismul 

de 

afaceri şi 

organiza

rea de 

evenime

nte 

 

Existenţa 

unor 

facultăţi 

care pot 

forma 

personal 

pentru 

sectorul 

turistic 

 

Migraţia 

Judeţul Cluj are o 

economie 

puternică şi 

dinamică, în 

comparaţie cu alte 

judeţe 

 

Volum important 

de investiţii 

străine directe 

 

Existenţa 

unei 

asociaţii a 

hotelierilor 

clujeni 

 

 

 

Infrastructură 

de transport 

deficitară 

(rutieră şi 

feroviară) 

 

Existenţa 

unui aeroport 

internaţional 

modern 

 

Expo 

Transilvan

ia este cel 

mai mare 

organizato

r de 

eveniment

e 

expoziţion

ale din 

Transilvan

Expo 

Transilvani

a 

găzduieşte 

peste 30 de 

evenimente 

expoziţiona

le anual 

 

Număr 

foarte 

Există 

nuclee de 

cercetare 

şi 

personal 

de 

specialitat

e în 

universită

ţile de 

profil 

Caracter 

cosmopolit 

al 

Municipiulu

i Cluj-

Napoca 

 

 

 

 

Branduri 

locale 

cunoscute 

pe pieţele 

internaţion

ale 

 

TIFF se 

bucură de 

notorietate 

internaţion

Majoritatea 

spaţiilor de 

cazare 

permit 

rezervarea 

online  

 Calendar 

bogat de 

eveniment

e şi 

reuniuni 

de afaceri 
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externă a 

personalul

ui calificat 

din 

domeniu 

Centru financiar-

bancar important 

 

Rata ridicată a 

antreprenoriatului 

 

Pondere scăzută a 

turismului în PIB 

 

 

Lipsa unui 

centru de 

conferinţe 

 

Existenţa 

unor spaţii 

publice în aer 

liber pentru 

organizarea 

de 

evenimente 

 

Construcţia 

unei arene 

sportive şi a 

unei săli de 

polivalente 

moderne 

pentru 

evenimente 

sportive 

 

Lipsa unui 

centru 

expoziţional 

modern 

ia 

 

  

ridicat de 

evenimente 

organizate 

în Cluj-

Napoca 

(conferinţe, 

seminarii, 

târguri, 

concerte, 

festivaluri, 

petreceri, 

etc.) 

 

 

(turism, 

economia 

turismului

, 

arhitectur

ă şi 

urbanism, 

istorie, 

etc.) 

 

Transfer 

tehnologi

c deficitar 

între 

mediul de 

afaceri şi 

cel 

academic 

ală în 

domeniu 

cinematogr

afiei 

 

Investiţii

le străine 

 

Forţa de 

muncă 

înalt 

calificată 

 Existenţa 

unui număr 

important de 

asociaţii ale 

Existenţa a 

240 ha de 

parcuri 

industriale 

Ofertă 

bogată şi 

diversifica

tă de 

Număr 

redus de 

evenimente 

organizate 

Insuficien

ţa 

structurilo

r de 

Identitate 

central-

europeană şi 

multicultura

Clujul este 

cunoscut 

ca locaţie 

atractivă 

Cele mai 

importante 

investiţii 

străine din 

Resurse 

naturale 

relativ 

puţine şi 

Potenţial 

ridicat de 

atragere a 

investiţiilo
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în 

sectoarele 

cu valoare 

adăugată 

(ITC, 

servicii) 

 

Nivel de 

salarizare 

competitiv 

în 

comparaţi

e cu 

statele 

vest-

europene 

 

Pondere 

ridicată a 

persoanelo

r cu studii 

superioare 

 

Rată 

scăzută a 

şomajului 

oamenilor 

de afaceri 

străini 

(Camera de 

Comerţ RO-

HU, 

Asociaţia 

Oamenilor 

de Afaceri 

Italieni, etc.) 

 

Existenţa 

unor cluburi 

şi centre de 

afaceri 

atestate, zone 

industriale 

private şi 

parcuri 

logistice 

 

Infrastructură 

rutieră şi 

feroviară 

deficitară 

 

Lipsa unui 

terminal 

cargo 

 

Ofertă 

extinsă şi 

diversificată 

de spaţii de 

birouri 

 

 

servicii de 

afaceri 

(consultan

ţă, etc.) 

 

Existenţa 

unor 

birouri 

pentru 

atragerea 

investiţiilo

r străine la 

nivelul 

administra

ţiei locale 

 

Servicii 

deficitare 

de asistare 

a 

investitoril

or la nivel 

central 

 

 

 

pentru 

investitorii 

străini din 

judeţ 

interfaţă 

între 

mediul de 

afaceri şi 

cel de 

cercetare 

 

Slaba 

informare 

a 

investitori

lor cu 

privire la 

oferta 

locală de 

CDI 

 

Tendinţă 

de 

externaliz

are a 

cercetării 

către 

firmele-

mamă 

 

litate 

(număr 

mare de 

vorbitori de 

limbi 

străine, 

legături 

puternice cu 

Ungaria, 

Austria, 

Germania, 

etc.) 

pentru 

investiţii 

străine – 

efectul 

NOKIA 

 

judeţ s-au 

făcut în 

domeniul 

TIC (ex. 

NOKIA) 

puţin 

diversificat

e (agricole, 

lemn, 

materiale 

de 

construcţii, 

hidroenergi

e, etc.) 

 

Investitorii 

străini nu 

valorifică 

resursele 

locale, 

preferând 

să importe 

materii 

prime 

r în 

domenii 

performant

e  

Mediul 

de 

afaceri 

local 

Rata 

scăzută a 

şomajului 

 

Rata ridicată a 

antreprenoriatului, 

în comparaţie cu 

media regională şi 

Existenţa 

unor 

importante 

asociaţii 

Infrastructură 

de transport 

rutier şi 

feroviar 

Servicii 

deficitare 

oferite de 

către 

Organizare

a unor 

evenimente 

expoziţiona

Acces 

dificil la 

rezultatele 

cercetării 

Respect 

pentru 

muncă, 

seriozitate, 

Branduri 

locale 

cunoscute 

pe pieţele 

Rata relativ 

ridicată de 

acces al 

firmelor la 

Subutilizar

e sau 

utilizare 

iraţională a 

Mediu de 

afaceri 

solid şi cu 

perspectiv
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 Nivel 

ridicat de 

salarizare 

în 

comparaţi

e cu media 

regională 

şi 

naţională 

 

Pondere 

ridicată a 

populaţiei 

active în 

domeniul 

serviciilor 

 

Îmbătrânir

ea 

populaţiei 

 

Ponderea 

ridicată a 

forţei de 

muncă cu 

studii 

superioare 

naţională 

 

Existenţa unor 

importante 

branduri locale 

 

Productivitate a 

muncii relativ 

ridicată în sectorul 

construcţiilor şi 

serviciilor, în 

comparaţie cu alte 

judeţe 

 

Cluj-Napoca este 

un important 

centru financiar-

bancar 

 

Piaţă de desfacere 

ridicată şi rol de 

centru regional 

 

 

 

patronale la 

nivelul 

judeţului 

deficitară 

 

Lipsa unor 

centre de 

sprijinire a 

afacerilor 

(incubatoare, 

centre de 

afaceri, etc.) 

 

 

asociaţiile 

patronale 

membrilor 

 

Existenţa 

unei oferte 

bogate de 

servicii de 

afaceri 

 

 

le şi de 

promovare 

a 

produselor 

locale 

(târgul 

„Produs de 

Cluj”, 

târguri 

săptămânal

e, etc.)  

din 

domeniul 

de 

activitate 

 

Insuficien

te 

structuri 

de 

interfaţă 

între 

mediul de 

afaceri şi 

cel de 

cercetare 

 

Existenţa 

unui 

centru 

OSIM 

respectul în 

interiorul 

comunităţii 

internaţion

ale 

serviciile 

de internet 

 

Acces 

deficitar la 

internet în 

mediul 

rural 

 

Număr 

ridicat de 

firme 

locale în 

domeniul 

ITC 

 

 

resurselor 

locale 

e bune de 

dezvoltare 

Industrii

le 

creative 

Personal 

înalt-

calificat în 

Pondere ridicată a 

sectorului IT în 

economia 

Existenţa 

unui număr 

important de 

Ofertă 

extinsă şi 

diversificată 

Lipsa unor 

structuri 

care să 

Număr în 

creştere de 

evenimente 

Existenţa 

unor 

centre de 

Creativitate Cluj-

Napoca 

este văzut 

 Resurse 

locale ce 

pot fi 

Potenţial 

ridicat de 

dezvoltare 
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şi ITC 

 

domeniile 

cu 

productivit

ate 

ridicată 

(IT, 

servicii) 

 

Salarii 

competitiv

e în 

comparaţi

e cu media 

vest-

europeană 

 

Emigrarea 

personalul

ui înalt-

calificat 

(brain-

drain) 

judeţului (locul II 

la nivel naţional) 

 

Număr ridicat de 

lucrători pe cont 

propriu, din sfera 

industriilor 

creative 

 

 

asociaţii şi  

organizaţii 

în domeniul 

industriilor 

creative (ex. 

iniţiativa 

„Fabrica de 

Pensule”) 

 

Iniţiativa de 

a crea un 

centru de 

excelenţă în 

domeniu 

 

Existenţa 

celui mai 

mare festival 

de film din 

ţară şi a unor 

asociaţii ale 

cineaştilor 

de spaţii de 

birouri 

 

Lipsa unor 

spaţii 

corespunzăto

are pentru 

activităţi 

creative 

(design, 

producţie de 

film, etc.) 

 

Lipsa unor 

spaţii 

expoziţionale 

moderne 

pentru 

firmele din 

domeniul 

industriilor 

creative 

ofere 

servicii de 

afaceri 

pentru 

firmele 

din 

domeniul 

industriilo

r creative 

 

Subsector

ul de 

servicii IT 

este bine 

reprezenta

t 

de 

promovare 

(„Cluj 

Fashion 

Week”, 

„Zilele 

UAD”, 

etc.) 

 

 

cercetare 

în 

domeniul 

IT şi 

designului 

 

Existenţa 

unor 

parteneria

te public-

private în 

domeniul 

IT 

(Siemens, 

Nokia, 

etc.) 

ca una 

dintre cele 

mai 

atractive 

locaţii 

pentru 

outsourcin

g la nivel 

european 

valorificate 

în 

domeniul 

industriilor 

creative 

(spre ex. 

materiale 

pentru 

finisaje şi 

amenajări 

interioare 

cu specific 

local, 

design în 

lemn, etc. ) 

a 

industriilor 

creative şi 

IT&C 

Serviciile 

medicale 

 

Existenţa 

unei 

prestigioas

e 

universităţ

i cu profil 

medical 

 

Existenţa unui 

sector privat de 

servicii medicale 

în plină dinamică 

 

Cel mai important 

proiect de spital 

privat din 

Există 

structuri de 

reprezentare 

ale 

medicilor 

(Colegiul 

Medicilor, 

Asociaţilor 

Lipsa unui 

spital de 

urgenţă 

regional 

 

Dotare 

deficitară a 

unor spitale 

Existenţa 

unor 

divizii 

bancare 

adresate 

medicilor 

 

Existenţa 

Număr 

redus de 

evenimente 

adresate 

sectorului 

medical, cu 

excepţia 

celor 

Existenţa 

unor 

centre de 

cercetare 

în 

domeniu, 

în jurul 

universită

Respect 

comunitar 

pentru 

ocupaţia de 

medic 

Există 

premisele 

unui turism 

medical, în 

special 

stomatolog

ic 

Firmele 

locale din 

domeniul 

IT produc 

software 

pentru 

domeniul 

medical 

Resurse 

hidrominer

ale pentru 

tratament 

(lacuri şi 

izvoare 

sărate, 

nămol 

Centru 

medical de 

excelenţă  
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Număr 

ridicat de 

medii şi 

personal 

medical 

(locul II 

pe ţară) 

Emigrarea 

medicilor 

 

Nivel 

foarte 

scăzut de 

salarizare, 

în 

comparaţi

e cu alte 

ţări 

europene 

Romania este în 

execuţie 

 

Putere scăzută de 

cumpărare a 

populaţiei pentru 

servicii medicale 

private.  

 

 

Medicilor 

Stomatologi 

cu Practică 

Privată) 

din clasele de 

performanţă 

2-5 

 

Reţea densă 

de clinici şi 

cabinete 

private, cu 

dotare 

modernă 

în judeţ a 

unor 

furnizori 

importanţi 

de servicii 

medicale 

(laboratoar

e de 

analize, 

firme de 

comerciali

zare a 

medicame

ntelor, 

echipamen

te 

medicale, 

consumabi

le, etc.) 

academice ţii de 

ştiinţe 

medicale 

şi 

spitalelor 

din judeţ 

 

Construcţi

a unor 

centre de 

cercetare 

în 

domeniul 

medical, 

în curs de 

realizare, 

din FEDR  

terapeutic, 

etc.) 

 

Bioclimat 

cu rol 

curativ în 

anumite 

zone ale 

judeţului 

 

Posibilitate

a de 

cultivare a 

plantelor 

medicinale 
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3.4.4. Competitivitatea prin cost a ofertei teritoriale 

 

- salarii şi contribuţii sociale 

Comparativ cu media naţională, în aprilie 2011, salariul mediu net din Judeţul Cluj era mai 

mare cu 3,5%, iar în comparaţie cu media regională era mai mare cu 33%. Din perspectiva 

salarizării, Judeţul Cluj se află pe locul IV la nivel naţional, după Municipiul Bucureşti şi 

Judeţele Ilfov şi Sibiu.  

În ceea ce priveşte nivelul de salarizare din judeţul Cluj, pe fiecare activitate analizată, în 

2009 acesta este mai mare decât media naţională, cu câteva excepţii: industrie extractivă, 

transporturi, informaţii şi comunicaţii, intermedieri financiare şi asigurări, activităţi ştiinţifice 

şi profesionale, servicii administrative şi suport. În schimb, în domeniul construcţiilor şi 

învăţământului, salariile din Cluj erau cu 15-20% mai mari decât media naţională. Comparativ 

cu media regională, salariile din Judeţul Cluj erau mai mari în toate domeniile de activitate, 

excepţie făcând industria extractivă. Cele mai mari diferenţe între nivelul de salarizare şi cel 

din judeţ se înregistra în: construcţii (+25,1%), industria prelucrătoare (+24,9%), hoteluri şi 

restaurante (+18,5%), învăţământ (+17,9%), informaţii şi comunicaţii (+17,9%), tranzacţii 

imobiliare (+17,7%), comerţ (+17,5%), sănătate (+15,7%) şi transporturi (+14,5%). Prin 

urmare, putem spune că din perspectiva salarizării, Judeţul are o poziţie competitivă bună în 

comparaţie cu Municipiul Bucureşti, dar deficitară în comparaţie cu salariile mult mai mici 

din judeţele învecinate. 

În ceea ce priveşte nivelul contribuţiilor sociale, acesta este unic la nivel naţional şi la un nivel 

de 31,3%, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajatori, nivel similar cu 

cel din alte ţări din Europa Centrală şi de Est, precum Ungaria (33,5%) sau Cehia (28%), dar 

mult peste nivelul din Bulgaria (18%), Polonia (20%), ţări cu care concurăm pentru atragerea 

de investiţii străine directe, după cum arată un studiu al KMPG din anul 2010.  

Prin prisma celor mai indicate mai sus, putem aprecia că judeţul Cluj este o locaţie de 

investiţii puţin competitivă în termeni de costuri cu forţa de muncă, la nivel regional şi 

naţional, dar competitiv la nivel internaţional. Nivelul contribuţiilor sociale constituie, în 

continuare, un obstacol în calea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă, în comparaţie 

cu avantajele pe care le oferă asiguraţilor.  

 

- costuri de instalare a unei firme (terenuri, birouri, etc.) 
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În ceea ce priveşte costurile cu instalarea firmelor, Indexul Imobiliar calculat de Institutul 

Naţional de Statistică este singurul document oficial existent în acest domeniu. Acesta nu 

oferă informaţii la nivel de judeţ pentru ultima perioadă, prin urmare este dificil de apreciat 

nivelul real al preţurilor de pe piaţa imobiliară, mai ales în contextul crizei economice 

mondiale. Cu toate acestea, dat fiind nivelul de dezvoltare socio-economică al judeţului, 

putem estima faptul că preţul terenurilor, al spaţiilor de birouri, industriale şi de servicii este 

unul dintre cele mai ridicate din România.  

 

- costuri de transport 

În ceea ce priveşte costurile de transport, dată fiind poziţia geografică a judeţului, putem 

estima faptul că judeţul Cluj are, alături de judeţele de la graniţa de vest a României (Bihor, 

Arad, Satu Mare, Timiş), un avantaj competitiv semnificativ în comparaţie cu alte judeţe din 

regiune şi din ţară în ceea ce priveşte costurile de transport a mărfurilor către nordul, centrul şi 

vestul Europei. Acest fapt se datorează faptului că judeţul se află în vecinătatea (la circa 200 

km) a Autostrăzii M3 din Ungaria , care face legătura cu Budapesta şi de acolo cu o reţea 

densă de autostrăzi. De remarcat este şi faptul că Cluj este mai aproape geografic de 

Budapesta, decât de Bucureşti.  

La nivel naţional însă, judeţul Cluj este relativ puţin accesibil, fiind aflat la depărtare de unele 

dintre marile concentrări de consumatori (Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Timişoara, etc.). Aceasta 

conduce, indirect la costuri mai mari de distribuţie pentru firmele ale căror consumatori sau 

furnizori se află în ţară.  

La capitolul puncte slabe ale judeţului în ceea ce priveşte costurile de transport, este de 

remarcat reţeaua feroviară, cu timpi mari de deplasare în ţară şi străinătate, lipsa unor centre 

intermodale şi a unui terminal cargo.  

 

- costul serviciilor publice 

Costul serviciilor publice este, în majoritatea cazurilor, reglementat la nivel naţional pentru 

principalele categorii de servicii. Serviciile publice care sunt administrate de la nivel local, 

unde se stabilesc şi tarifele pentru acestea, au o pondere redusă în costurile totale ale agenţilor 

economici: apă, canalizare, salubritate, costuri cu autorizaţii, etc. 

Costurile cu serviciile publice la nivelul judeţului Cluj sunt similare cu cele din alte locaţii din 

regiune. Astfel, costul unui mc de apă potabilă era, în 2010, de 2,48 lei în Cluj-Napoca, în 
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comparaţie cu 3,25 lei în Bistriţa, 2,67 lei în Oradea, 2,65 lei în Satu Mare şi 1,73 lei în Baia 

Mare. Similar, costurile cu canalizarea sunt de 1,42 lei/mc în Cluj, faţă de 2,73 în Bistriţa, 

1,46 în Satu Mare, 1,11 în Oradea şi 0,9 lei în Baia Mare.  

Costurile cu salubrizarea sunt similare în toate judeţele, nefiind de natură să influenţeze 

decizia de a investi.  

 

- taxe şi impozite locale 

Obligaţiile fiscale ale agenţilor economici la bugetele locale cuprind: impozitele pe clădiri, pe 

terenuri şi pe mijloace de transport. Impozitul pentru o clădire din beton armat sau cu pereţi de 

cărămidă, cu toate instalaţiile din Municipiul Cluj-Napoca cotele de impozit sunt: 0,9% pentru 

clădiri, 7.400 lei/ha pentru terenuri şi 180 de lei pentru autoturisme. În municipiul Satu Mare 

este de 1,5% din valoarea impozabilă, iar pentru un teren cu construcţie din zona A este de 

6.500 lei/ha, în timp ce impozitul pentru un autovehicul cu 2.000 cm³ ajunge la 180 lei. În 

Oradea cota de impozitare pe clădiri este de 0,1%, 7.400 lei/ha pentru terenuri şi 180 lei 

pentru autoturisme. După cum se poate observa, în anul 2010, nivelul taxelor şi impozitelor 

locale pe proprietăţi s-a uniformizat, pe fondul unor măsuri legislative care propun praguri 

fixe de impozitare. Singurele diferenţe apar la determinarea valorii de impozitare a clădirilor, 

care creşte o dată cu rangul localităţii, din această perspectivă Clujul şi Oradea având cele mai 

mari taxe, iar Zalăul şi Bistriţa cele mai mici.  
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3.4.5. Evaluarea ofertei teritoriale în raport cu cererea şi condiţiile pieţei 

Segmente Atractivitatea pieţei 

 

Oportunităţile mediului 

 

Competitivitatea ofertei 

teritoriale 

 

Competitivitatea prin preţ 

 

Nivelul de 

oportunitate 

 

Învăţământ 

superior şi 

cercetare 

 

Cluj-Napoca este cel de-al 

doilea centru universitar al 

ţării, bucurându-se de o 

notorietate internaţională şi 

de un număr tot mai mare de 

studenţi străini 

 

Sectorul public de cercetare 

este bine reprezentat şi a 

beneficiat de investiţii 

importante în ultimii ani 

Disponibilitatea fondurilor 

europene pentru 

infrastructură şi servicii de 

cercetare, transfer 

tehnologic, protecţia 

drepturilor de proprietate 

industrială  

 

Poziţia geografică a 

Judeţului, în centrul 

Transilvaniei şi aproape de 

centrul Europei, favorizează 

poziţia de centru universitar 

de interes internaţional 

 

Interes ridicat al populaţiei 

pentru urmarea unor studii 

universitare şi 

postuniversitare 

 

Pondere ridicată a 

persoanelor cu studii 

superioare 

 

Existenţa unei infrastructuri 

publice de CDI moderne 

(centre de cercetare, 

laboratoare, echipamente, 

etc.) şi a peste 100 de centre 

de cercetare în jurul 

universităţilor 

 

Existenţa unor centre de 

informare tehnologică din 

reţeaua RENITT 

 

Număr ridicat de 

evenimente ştiinţifice 

organizate de universităţile 

clujene 

 

Clujul este cunoscut în 

Costul studiilor universitare este 

de până la 10 ori mai redus decât 

în alte state U.E. 

 

Salariile din domeniul cercetării 

sunt mai reduse decât în Bucureşti 

şi alte state din U.E.  

Foarte ridicat 
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România şi în străinătate ca 

centru universitar 

Turism cultural Judeţul Cluj reuneşte un 

număr important de obiective 

de patrimoniu, care pot atrage 

un important număr de turişti 

 

Puternica identitate etnică şi 

confesională a locuitorilor 

oraşului este un pol de 

atracţie turistică pentru 

spaţiul central-european 

Îmbătrânirea populaţiei şi 

creşterea veniturilor va creşte 

cererea internă şi externă 

pentru turism cultural 

 

Diversitatea etnică şi 

religioasă a populaţiei locale 

atrage un număr ridicat de 

turişti străini 

 

Reabilitarea zonelor cu 

concentrare mare de 

construcţii de patrimoniu 

(centrele istorice) este o 

prioritate politică a 

administraţiei publice 

centrale şi locale 

 

Posibilitatea promovării 

online a obiectivelor de 

patrimoniu cultural din judeţ 

Existenţa unor facultăţi care 

pot forma personal pentru 

sectorul turistic 

 

Antreprenoriat ridicat în 

domeniu hotelărie-

restaurante, servicii turistice 

 

Număr ridicat de ONG-uri 

active în domeniul 

turismului şi culturii 

 

Existenţa grupului de 

iniţiativă Cluj – Capitală 

Culturală Europeană 

 

Existenţa unui aeroport 

internaţional modern şi 

dinamic 

 

Existenţa a peste 1000 de 

obiective de patrimoniu 

 

Zonele de centru istoric au 

fost reabilitate şi 

Tarifele pentru serviciile de cazare 

şi alimentaţie publică sunt mai 

reduse decât în alte oraşe similare 

din U.E.  

 

Costurile cu forţa de muncă din 

domeniul HORECA este mult sub 

nivelul din alte state U.E.  

Ridicat 
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modernizate 

 

Existenţa două centre de 

informare turistică 

 

Existenţa unor servicii 

turistice şi de alimentaţie 

publică diversificate 

 

Organizarea unor 

importante evenimente 

culturale, unele cu 

vizibilitate internaţională 

(festivaluri, zilele 

municipiului, TIFF, etc.) 

 

Puternică identitate 

regională – capitala 

Transilvaniei, caracter multi 

şi intercultural şi puternică 

identitate confesională 

 

Notorietate ridicată în 

Ungaria, Austria, Germania 

 

Cluj-Napoca, ca destinaţie 

turistică, este tot mai 
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prezent online pe reţelele de 

socializare  

 

Majoritatea spaţiilor de 

cazare permit rezervarea 

online 

Turismul de 

afaceri şi 

organizarea de 

evenimente 

 

Economia Clujului se numără 

printre cele mai dezvoltate şi 

dinamice din ţară. Volumul 

important de investiţii străine 

directe atrase de judeţ 

favorizează dezvoltarea 

turismului de afaceri.  

 

Piaţa de evenimente din Cluj 

este una dintre cele mai 

bogate şi dinamice din ţară, 

fiind organizate numeroase 

festivaluri, reuniuni, 

conferinţe, etc., majoritatea 

cu o largă participare 

internaţională 

Ponderea ridicată a 

studenţilor şi a populaţiei 

adulte tinere (20-35 de ani), 

segmentul-ţintă al 

organizatorilor de 

evenimente 

 

Piaţa locală de mari 

dimensiuni – 700.000 de 

consumatori 

 

Autorităţile locale au iniţiat 

şi sprijină organizarea de 

evenimente ce atrag un 

număr ridicat de turişti 

(Zilele Municipiului, TIFF, 

festivaluri, conferinţe, etc.) 

 

Caracterul cosmopolit al 

oraşului 

 

Existenţa unor facultăţi care 

pot forma personal pentru 

sectorul turistic 

 

Judeţul Cluj are o economie 

puternică şi dinamică, în 

comparaţie cu alte judeţe 

 

Volum important de 

investiţii străine directe 

 

Centru financiar-bancar 

important 

 

Rata ridicată a 

antreprenoriatului 

 

Existenţa unei asociaţii a 

hotelierilor clujeni 

 

Existenţa unui aeroport 

Tarifele pentru serviciile de cazare 

şi alimentaţie publică sunt mai 

reduse decât în alte oraşe similare 

din U.E.  

 

Costurile cu forţa de muncă din 

domeniul HORECA este mult sub 

nivelul din alte state U.E. 

Mediu 
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Disponibilitatea fondurilor 

europene pentru proiecte de 

promovare turistică 

 

Interes din partea 

întreprinzătorilor locali şi a 

comercianţilor pentru a 

vinde produse tradiţionale 

(alimente, articole 

meşteşugăreşti) 

 

Tradiţia organizării unor 

evenimente culturale de 

importanţă internaţională 

(TIFF) 

 

internaţional modern 

 

Existenţa unor spaţii publice 

în aer liber pentru 

organizarea de evenimente 

 

Construcţia unei arene 

sportive şi a unei săli de 

polivalente moderne pentru 

evenimente sportive 

 

Expo Transilvania este cel 

mai mare organizator de 

evenimente expoziţionale 

din Transilvania 

 

Număr foarte ridicat de 

evenimente organizate în 

Cluj-Napoca (conferinţe, 

seminarii, târguri, concerte, 

festivaluri, petreceri, etc.) 

 

Caracter cosmopolit al 

Municipiului Cluj-Napoca 

 

Branduri locale cunoscute 

pe pieţele internaţionale 
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TIFF se bucură de 

notorietate internaţională în 

domeniu cinematografiei 

Investiţiile străine 

 

Clujul este una dintre 

destinaţiile preferate ale 

investitorilor care s-au 

amplasat în România, 

beneficiind de o serie de 

avantaje competitive 

 

Companiile cu capital străin 

contribuie cel mai mult la 

dezvoltarea economiei locale 

Pondere ridicată a forţei de 

muncă cu studii superioare, 

în comparaţie cu media 

naţională şi regională 

 

Număr ridicat de vorbitori de 

limbi străine, formaţi în 

facultăţile de profil ale UBB 

 

Nivel local: există un interes 

ridicat pentru atragerea de 

investiţii străine, inclusiv 

prin acordarea de facilităţi (a 

se vedea exemplele Nokia, 

Emerson, etc. 

 

Apartenenţă la UE este un 

factor de atragere a 

investiţiilor străine 

 

Piaţă imobiliară foarte 

dezvoltată, în prezent 

caracterizată prin excesul de 

Forţa de muncă înalt 

calificată în sectoarele cu 

valoare adăugată (ITC, 

servicii) 

 

Nivel de salarizare 

competitiv în comparaţie cu 

statele vest-europene 

 

Pondere ridicată a 

persoanelor cu studii 

superioare 

 

Existenţa unui număr 

important de asociaţii ale 

oamenilor de afaceri străini 

(Camera de Comerţ RO-

HU, Asociaţia Oamenilor de 

Afaceri Italieni, etc.) 

 

Existenţa unor cluburi şi 

centre de afaceri 

 

Costuri reduse de transport către şi 

dinspre pieţele din Europa 

Centrală 

 

Nivel mediu de salarizare cu circa 

25% mai redus în comparaţie cu 

capitala şi mult sub cel din ţările 

central şi vest-europene 

 

Preţuri mai mici ale terenurilor şi 

clădirilor în comparaţie cu alte 

state din U.E. 

 

Mediu 
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ofertă de spaţii comerciale, 

de birouri, industriale, etc. 

 

Existenţa a 240 ha de 

parcuri industriale atestate, 

zone industriale private şi 

parcuri logistice 

 

Ofertă extinsă şi 

diversificată de spaţii de 

birouri 

 

Ofertă bogată şi 

diversificată de servicii de 

afaceri (consultanţă, etc.) 

 

Existenţa unor birouri 

pentru atragerea investiţiilor 

străine la nivelul 

administraţiei locale 

 

Identitate central-europeană 

şi multiculturalitate (număr 

mare de vorbitori de limbi 

străine, legături puternice cu 

Ungaria, Austria, Germania, 

etc.) 

 

Clujul este cunoscut ca 

locaţie atractivă pentru 
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investiţii străine – efectul 

NOKIA 

Mediul de afaceri 

local 

 

Judeţul Cluj are cea mai 

ridicată rata a 

antreprenoriatului din ţară, 

după capitală.  

 

Oamenii de afaceri locali 

asigură stabilitatea 

economică a oraşului şi 

investesc sume importante în 

firmele locale 

 

 

Număr ridicat de populaţie 

tânără, cu studii superioare şi 

spirit antreprenorial ridicat 

 

 

Ponderea ridicată a forţei de 

muncă cu studii superioare 

 

Rata ridicată a 

antreprenoriatului, în 

comparaţie cu media 

regională şi naţională 

 

Existenţa unor importante 

branduri locale 

 

Productivitate a muncii 

relativ ridicată în sectorul 

construcţiilor şi serviciilor, 

în comparaţie cu alte judeţe 

 

Cluj-Napoca este un 

important centru financiar-

bancar 

 

Piaţă de desfacere ridicată şi 

rol de centru regional 

 

Existenţa unor importante 

asociaţii patronale la nivelul 

Preţul terenurilor şi clădirilor este 

mai redus în comparaţie cu zona 

Capitalei 

 

Costuri reduse de transport către 

pieţele din Europa Centrală 

 

Nivelul de salarizare este cu circa 

20% mai redus decât în 

Municipiul Bucureşti 

 

Ridicat 
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judeţului 

 

Existenţa unei oferte bogate 

de servicii de afaceri 

 

Organizarea unor 

evenimente expoziţionale şi 

de promovare a produselor 

locale (târgul „Produs de 

Cluj”, târguri săptămânale, 

etc.) 

 

Rata relativ ridicată de acces 

al firmelor la serviciile de 

internet 

Industriile 

creative şi ITC 

 

Cluj-Napoca este, la nivel 

internaţional, una dintre cele 

mai atractive locaţii pentru 

investiţii în domeniul IT, 

principalul avantaj competitiv 

al oraşului fiind calitatea 

forţei de muncă 

 

Ponderea ridicată a 

lucrătorilor pe cont propriu, 

cu studii superioare, creează 

premisele dezvoltării 

Pondere ridicată a populaţiei 

cu studii superioare, 

specializată în diferite 

domenii 

 

Planul Integrat de Dezvoltare 

a Municipiului Cluj-Napoca 

stabileşte industriile ITC şi 

creative ca motoare ale 

economiei locale 

 

Existenţa unor proiecte de 

Personal înalt-calificat în 

domeniile cu productivitate 

ridicată (IT, servicii) 

 

Salarii competitive în 

comparaţie cu media vest-

europeană 

 

Pondere ridicată a sectorului 

IT în economia judeţului 

(locul II la nivel naţional) 

 

Costurile cu forţa de muncă din 

domeniul IT şi profesiuni creative 

sunt competitive în context 

european 

 

Preţul spaţiilor de birouri este unul 

foarte competitiv, piaţa fiind 

caracterizată de supraofertă 

Foarte ridicat 
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industriilor creative.  

 

Clujul are statutul neoficial 

de capitală a filmului 

românesc, aici fiind organizat 

cel mai mare festival 

autohton de profil.  

 

 

înfiinţare a unor structuri de 

sprijinire a afacerilor din 

domeniu (Centrul TEAM, 

Centrul Regional de 

Excelenţă pentru Industrii 

Creative) 

 

Deschiderea faţă de 

investitorii din domeniu 

 

Existenţa a peste 15.000 de 

persoane independente, care 

lucrează pe cont propriu 

 

Volum important de 

investiţii străine în domeniul 

ITC, mai ales în domeniul 

serviciilor informatice 

 

Existenţa unei pieţe 

imobiliare solide, cu spaţii 

de birouri corespunzătoare, 

la preţuri competitive 

 

Existenţa unui universităţi de 

artă şi design, cu centre de 

cercetare în domeniul 

Număr ridicat de lucrători 

pe cont propriu, din sfera 

industriilor creative 

  

Existenţa unui număr 

important de asociaţii şi  

organizaţii în domeniul 

industriilor creative (ex. 

iniţiativa „Fabrica de 

Pensule”) 

 

Iniţiativa de a crea un centru 

de excelenţă în domeniu 

 

Existenţa celui mai mare 

festival de film din ţară şi a 

unor asociaţii ale cineaştilor 

 

Ofertă extinsă şi 

diversificată de spaţii de 

birouri 

 

Număr în creştere de 

evenimente de promovare 

(„Cluj Fashion Week”, 

„Zilele UAD”, etc.) 
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industriilor creative 

 

Existenţa unor centre de 

cercetare în domeniul 

hardware şi software, la 

Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca, respectiv 

Universitatea „Babeş-

Bolyai” 

 

Oraş cosmopolit, cu 

interferenţe puternice cu 

centrul şi vestul Europei  

Existenţa unor centre de 

cercetare în domeniul IT şi 

designului 

 

Existenţa unor parteneriate 

public-private în domeniul 

IT (Siemens, Nokia, etc.) 

 

Cluj-Napoca este văzut ca 

una dintre cele mai atractive 

locaţii pentru outsourcing la 

nivel european 

 

Resurse locale ce pot fi 

valorificate în domeniul 

industriilor creative 

Serviciile 

medicale 

 

Cluj-Napoca este cel mai 

important centru medical din 

România, după capitală, aici 

existând centre medicale de 

excelenţă, de interes naţional 

 

În Cluj există peste 3000 de 

medici şi o universitate cu 

profil medical care atrage un 

important număr de studenţi 

străini.  

Număr ridicat de absolvenţi 

ai Universităţii de Medicină 

şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu” Cluj-Napoca  

 

Îmbătrânirea populaţiei va 

conduce la creşterea cererii 

pentru servicii medicale 

 

Înfiinţarea unui spital 

regional de urgenţă la Cluj-

Existenţa unei prestigioase 

universităţi cu profil 

medical 

 

Număr ridicat de medii şi 

personal medical (locul II pe 

ţară) 

 

Existenţa unui sector privat 

de servicii medicale în plină 

dinamică 

Nivelul de salarizare din domeniul 

medical este sub nivelul din 

capitală şi din alte state U.E. 

 

Costurile serviciilor medicale 

private sunt cu până la 80% mai 

reduse decât în statele vest-

europene 

Foarte ridicat  
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Napoca este o prioritate a 

administraţiei locale şi 

centrale 

 

Există o piaţa privată de 

servicii medicale în plină 

expansiune 

 

Există resurse naturale 

(saline, lacuri sărate, nămol 

terapeutic, etc.) ce pot fi 

folosite în domeniul 

turismului balnear şi de 

wellness 

 

Există proiecte în 

implementare, cofinanţate 

din fonduri europene, pentru 

construcţia unor centre de 

cercetări în domeniul 

medical al spitalelor din 

judeţ 

 

Încredere ridicată a 

populaţiei în serviciile 

medicale prestate de 

institutele clujene 

 

Cel mai important proiect de 

spital privat din Romania 

este în execuţie 

 

Există structuri de 

reprezentare ale medicilor 

(Colegiul Medicilor, 

Asociaţilor Medicilor 

Stomatologi cu Practică 

Privată) 

 

Reţea densă de clinici şi 

cabinete private, cu dotare 

modernă 

 

Existenţa unor divizii 

bancare adresate medicilor 

 

Existenţa în judeţ a unor 

furnizori importanţi de 

servicii medicale 

(laboratoare de analize, 

firme de comercializare a 

medicamentelor, 

echipamente medicale, 

consumabile, etc.) 
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Existenţa unor centre de 

cercetare în domeniu, în 

jurul universităţii de ştiinţe 

medicale şi spitalelor din 

judeţ 

 

Construcţia unor centre de 

cercetare în domeniul 

medical, în curs de realizare, 

din FEDR 

 

Respect comunitar pentru 

ocupaţia de medic 

 

Există premisele unui turism 

medical, în special 

stomatologic 

 

Resurse hidrominerale 

pentru tratament (lacuri şi 

izvoare sărate, nămol 

terapeutic, etc.) 
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