Municipiul Cluj Napoca în teritoriu –
aspecte importante pentru
dezvoltarea strategică
Consiliul Consultativ Cetatenesc
al Municipiului Cluj-napoca
21 februarie 2013
Mihaela Vrabete

Coeziune şi Competitivitate

COEZIUNE
SOCIALA

COEZIUNE
ECONOMICA

COEZIUNE
TERITORIALA

COMPETITIVITATE

Roluri în teritoriu
ale Municipiului Cluj-Napoca

I. NIVEL LOCAL/ ZONAL

1. Strategia MC-N 2013 - Profilul strategic al MC-N
Analiza realizată de NDI (National Democratic Institute din Statele Unite ale Americii)
şi ONG-uri clujene pentru definirea viziunii asupra dezvoltării strategice a
municipiului Cluj-Napoca a identificat următoarele puncte cheie:
• importanţa regională a municipiului;
• afirmarea oraşului ca centru de inovaţie şi oportunităţi;
• importanţa construcţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut
pentru locuitori şi pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii);
• afirmarea Clujului ca şi comunitate universitară şi financiar- economică;
• importanţa crescută ce trebuie acordată turismului;
• necesitatea structurării unei administraţii locale eficiente, eficace, transparente şi
responsive la nevoile comunităţii;
• importanţa activismului la nivelul cetăţenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării
comunitare;
• dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi implicare
în viaţa comunitătii.
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Strategia MC-N 2013 - Concluzii

Dezvoltarea oraşului nu reprezintă doar o problemă a autorităţilor locale, ci ţine de voinţa şi
capacitatea comunităţii de a defini obiective strategice şi de a le transpune în programe operaţionale.
Cluj-Napoca se confruntă cu probleme specifice unui oraş în plină dezvoltare. Comunitatea
locală trebuie să asume această poziţionare şi să o speculeze.
Cluj-Napoca se află mult deasupra altor comunităţi similare datorită resurselor de inteligenţă,
mobilizare şi antreprenoriat disponibile. Valorificarea la standarde de eficienţă ridicată a acestor
resurse poate duce la dezvoltarea unui profil creativ şi inovativ unic în regiune.
Cluj-Napoca deţine un profil strategic deosebit de puternic în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor (un ”oraş de
servicii”).
Cluj-Napoca trebuie să îşi asume cu adevărat rolul regional pe care îl clamează.
Discursul “centrului regional” trebuie dublat de o acţiune strategică raţională,
capabilă să speculeze domeniile în care Clujul deţine cu adevărat avantaje strategice
în comparaţie cu alţi competitori (universităţi, servicii, turism, administraţie, servicii medicale etc).
Cluj-Napoca deţine un potenţial deosebit în ceea ce priveşte dezvoltarea unor activităţi
economice (sau de altă natură) ce se bazează pe o resursă umană de înaltă calificare
(precum IT, servicii bancare etc).
Cluj-Napoca deţine un potenţial ridicat de creştere a calităţii democraţiei locale (bazat pe
nivelul ridicat de educaţie al cetăţenilor, gradul ridicat de asociativitate şi antreprenoriat).
Creşterea calităţii vieţii în comunitatea clujeană este un element strategic indispensabil
dezvoltării viitoare a oraşului.
Succesul strategiei la nivel tactic şi operaţional depinde de capacitatea comunităţii de a
forma grupuri comune de lucru (administraţie-grupuri interesate) care să implementeze
programele structurate la nivel strategic, să le monitorizeze, evalueze şi să le corecteze în

Strategia MC-N 2013 –
Directii strategice în dezvoltarea MC-N
1.
2.
3.
4.
5.

Dezvoltarea şi competitivitatea economică
Dezvoltarea turismului
Dezvoltarea urbană
Dezvoltarea resurselor umane
Dezvoltarea comunitară: tineret, sport, cultura, servicii sociale, sanatate, mediul
asociativ, multiculturalism

Aspecte importante dpdv strategic
• Lipsește componenta regională deși competitivitatea se raportează la nivel regional (primul
nivel)
• Vreun rol in Transilvania?
• Zona Metropolitană și relația urban-rural sunt abordate exclusiv ca o inițiativă a MC-N. Stadiul
prezent de dezvoltare a cooperării metropolitane reflectă consecințele acestei abordări.
• Lipsesc componentele națională și internațională
• Rolul teritorial al MC-N nu este cu adevărat susținut. Ex: chiar rolurile europene (Oraș
European al..) sunt cantonate exclusiv la nivel local, infrastructuri majore de transport sunt
subiect al unor mari confuzii de planificare care arată lipsa de coordonare între nivelele
teritoriale, actori responsabili etc, având consecințe negative directe asupra cheltuirii banului
public și , pe termen lung, asupra funcționării zonei.

PUG MC-N – axe restructurare

Schema traficului teritorial, PUG MC-N
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II. NIVEL JUDEȚEAN/ REGIONAL

1. Municipiul Cluj-Napoca
- roluri diverse la nivel județean și regional
Roluri
• Capitală de județ
• Potențială Capitală regională
• Pol de creștere (1 pol creștere/ regiune)
• Pol servicii sănătate
• Aspiră la pol de competitivitate – deci și de inovare, de excelență
• Municipiu de rang I
• Zonă Metropolitană
Aspecte importante dpdv strategic
• Afirmarea ca Zonă Metropolitană în parteneriat urban-rural real
• Conștientizarea responsabilităților și afirmarea la nivel teritorial
• Mai puține denumiri și mai multă structură în abordarea strategică
• Vreun rol in Transilvania?
• Necesitatea unor parteneriate regionale, inter-regionale pentru managementul
riscurilor, coeziune și competitivitate
• Probleme grave ale infrastructurii de transport de scară teritorială

2. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a
Polului de Creştere Cluj-Napoca, PIDU 2013
Obiective strategice
• Dezvoltarea şi modernizarea urbanistică a ZM Cluj
• Creşterea mobilităţii şi dezvoltarea durabilă,
• Creşterea competitivităţii economice a ZM Cluj,
• Dezvoltarea serviciilor cu specific social în vederea creşterii
calităţii vieţii locuitorilor din ZM Cluj şi regiunea Nord-Vest.
Aspecte importante dpdv strategic
• Lipsa de coerență între roluri
• Lipsa de transparență în exercitarea rolurilor
• Evidența interesului pentru proiecte urbane fără relevanță pentru
relația urban-rural care a constituit o condiție pentru atragerea
fondurilor

Zona Metropolitană Cluj

Sursa: Atlasul Romaniei, Editia 2006-2007, Colectiv
romano-francez condus de Violette Ray, Editura RAO, Bucuresti

Sursa: Strateguia de dezvoltare a Județului Cluj, orizont 2020

3. Sinergie între direcțiile strategice
ale dezvoltării MC-N și județului
Strategia Județului Cluj, orizont 2020 – direcții strategice:
1.
Cluj – centru economic modern şi competitiv (IT&C, tehnologii de vârf, industrii creative,
energii regenerabile, agricultură ecologică şi produse tradiţionale)
2.
Cluj – pol ştiinţific şi educaţional
3.
Cluj – pol medical
4.
Cluj – centru turistic şi cultural
5.
Cluj – centru al Transilvaniei, uşor accesibil şi cu o infrastructură modernă
6.
Cluj-Napoca – metropolă europeană
Aspecte importante dpdv strategic
• Alinierea direcțiilor strategice locale/județene
• Asociații ale comunelor, UTP-uri, microregiuni, Zonă Metropolitană , GAL-uri – multe abordări
necoordonate
• Ex: Clujul – capitală europeană a tineretului, pol de excelență etc
• Asumarea colaborării verticale și orizontale (intersectoriale)
• Necesitatea elaborării transparente a politicilor aferente direcțiilor strategice
• Proiecte de anvergură
• Este necesar un sistem de fundamentare tehnică a deciziilor, sisteme de baze de date etc
• Guvernare multi-level

Județul Cluj
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III. NIVEL REGIONAL

1. Municipiul Cluj-Napoca
și dezvoltarea Regiunii Nord-Vest, Strategia Regiunii
Nord Vest 2020 (versiune de lucru)

Obiective strategice de dezvoltare pe termen mediu şi lung (2027)
• Dezvoltarea de avantaje comparative prin investiţii în sectoarele de
excelenţă ale regiunii.
• Racordarea Regiunii la fluxurile internaţionale de mărfuri, turişti,
investiţii, informaţii şi valori culturale şi asigurarea rolului de
deservire ca ,,regiune logistică”
• Creşterea investiţiilor în capitalul uman şi social al Regiunii, în
vederea asigurării suportului pentru o dezvoltare durabilă
• Creşterea eficienţei economiei rurale, conservând totodată calitatea
mediului şi patrimoniul etnofolcloric extrem de bogat al Regiunii.
• Transformarea centrelor urbane în spaţii de influenţă şi de atracţie
regională şi trans-regională.
Aspecte importante dpdv strategic
• MC-N ar trebui sa dețină un rol decisiv în asigurarea competitivității regionale
• Zona Metropolitană este de anvergură regională – este necesară implicarea MC-N
în politica de coeziune regională/ națională

2. Municipiul Cluj-Napoca
și dezvoltarea Regiunii Nord-Vest, Strategia de Inovare 2020
•

Rolul regional al MC-N
Cluj Napoca va fi un centru regional al inovaţiei şi oportunităţilor, o destinaţie turistică atractivă,
un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi; un oraş cu autorităţi locale
responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi şi o comunitate de afaceri dinamică şi implicată.

Obiective strategice
• Racordarea Regiunii la fluxurile internaţionale de mărfuri, turişti, investiţii, informaţii şi valori culturale.
• Creşterea investiţiilor în capitalul uman şi social al Regiunii, în vederea asigurării suportului pentru o
dezvoltare durabilă.
• Creşterea eficienţei economiei rurale, conservând totodată calitatea mediului şi patrimoniul etnofolcloric
extrem de bogat al Regiunii.
• Transformarea centrelor urbane în spaţii de influenţă - prin valorificarea potenţialului cultural specific - şi
de atracţie regională şi trans-regională - prin dezvoltarea unui mediu propice de afaceri.
Aspecte importante dpdv strategic
• Alinierea direcțiilor strategice locale/ regionale
• Este necesară o altă anvergură prin funcționarea Zonei Metropolitane
• Este necesară identificarea și asumarea dimensiunii teritoriale a struturilor de cluster
• Sunt necesare politici, programe, proiecte și sisteme de control, monitorizare etc
• Guvernare multi-level

MC-N, în cadrul Regiunii Nord Vest
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•
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Accesibilitate teritorială
Competitivitate
Calitatea mediului
Parteneriat urban-rural
Guvernare multi-level
Comunități sustenabile
Investiții de anvergură

Necesitatea
colaborării verticale

Județul Cluj în cadrul Regiunii Nord Vest
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IV. NIVEL NAȚIONAL

1. Municipiul Cluj-Napoca la nivel național
Prevederile următoarelor strategii naționale privesc în mod direct dezvoltarea rolurilor național și internațional al
MC-N
• Programul Naţional de Reformă
• CNSR 2007-2013, 2014-2020
• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul de timp 2020, respectiv 2030
• Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM
• Strategia Naţională de Export a României 2010-2014
• Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială - România 2030
• Planul de Amenajare a Teritoriului Național cu toate secțiunile sale
• Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026
• Strategia de dezvoltare a turismului balnear,
• Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în Romania.
• Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2007-2013
• Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural Naţional
• Planul de Management al deșeurilor
• Programele de guvernare etc
Finanțarea liniilor strategice cu relevanță pentru MC-N este prevăzută în PND 2007-2013 și Programele Operaționale
aferente, PNDR 2007-2013, PND 2014-2020, etc
Aspecte importante dpdv strategic
• Care este rolul MC-N la nivel național?
• Alinierea direcțiilor strategice regionale/ naționale
• Este necesară o altă anvergură a prezenței teritoriale a MC-N
• Este necesară alinierea prevederilor strategice, de programare, planificare și operaționale privind rolurile naționale ale MCN
• Implicarea în politicile regionale și naționale trebuie să fie mai fermă și mai structurată, pe căile legale, democratice, prin
organizațiile existente (Asociația Municipiilor, FZMAUR etc)

Roluri în teritoriu
ale Municipiului Cluj-Napoca

V. NIVEL INTERNAȚIONAL

1. Rolurile MC-N la nivel internațional
Strategii de anvergură internațională care privesc potențialul cooperării teritoriale (sub aspectele
relevante) pentru MC-N
• Dezvoltarea rețelei de poli MEGA la nivel european: relația spre centrul UE, relația cu zona
graniței de răsărit a UE, conectarea radială a României, interregionale, transfrontaliere etc
• Strategia de dezvoltare durabilă a bazinului hidrografic al Râului Tisa
• Strategia de dezvoltare a zonei Grupului Visegrad 6
• Strategia Dunării (conectarea la Strategia M Negre)
• Strategia Europa 2020
Aspecte importante dpdv strategic
• Care este rolul MC-N la nivel internațional?
• Alinierea direcțiilor strategice naționale/ internaționale
• Este necesară o altă anvergură a prezenței teritoriale a MC-N pentru a exercita roluri
internaționale
• Este necesară alinierea prevederilor strategice, de programare, planificare și operaționale
privind rolurile internaționale ale MCN
• Implicarea în politicile regionale și naționale trebuie să fie mai fermă și mai structurată, pe
căile legale, democratice, prin organizațiile existente (ex: METREX etc)

Reţeaua Polilor MEGA

Documentul Comun al
Statelor membre ale
Grupului V4+2 privind
dezvoltarea spaţială
Primul draft, oct 08

Ex 1: Strategia „Europa 2020”
Obiectivul general al este transformarea UE într-o economie inteligentă, ecologică şi
favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al
productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială.

Trei priorităţi
• Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare
(cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea eficientă a resurselor
existente conduc la creşterea productivităţii);
• Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere
al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive poate conduce pe de-o parte
la furnizarea de „bunuri publice” societăţii (cum ar fi conservarea habitatelor,
biodiversitatea şi menţinerea patrimoniului rural) ce pot conduce în arealele vizate la
crearea de noi locuri de muncă prin extensivizarea agriculturii şi aprovizionarea
pieţelor locale;
• Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată
ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială
prin deblocarea potenţialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea pieţelor şi
locurilor de muncă la nivel local, prin furnizarea de asistenţă în vederea restructurării
agriculturii şi sprijinirea veniturilor agricultorilor în vederea menţinerii unei agriculturi
sustenabile în întreaga Europă.

Strategia „Europa 2020”
7 iniţiative:
•
•
•
•

„O Uniune a inovării”
„Tineretul în mişcare”
„O agendă digitală pentru Europa”
„O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor”
• „O politică industrială adaptată erei globalizării”
• „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de
muncă”
• „Platforma europeană de combatere a sărăciei”

Ex 2: Cadrul Strategic pentru Amenajarea
Teritoriului Uniunii Europene
Integrează la nivel teritorial obiectivele de coeziune şi
competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective:
1. Amenajarea policentrică a teritoriului
2. O nouă relaţie urban-rural
3. Accesul egal la infrastructură şi cunoaştere
4. Administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural
Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt, în viziunea Cadrului Strategic:
• regională,
• trans-naţională şi inter-regională,
• guvernanţa – administrarea durabilă

Vă mulțumesc pentru atenție!
Mihaela Vrabete
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