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Unde ne aflăm în prezent cu elaborarea SIDU?

✓ Etapa de birou: finalizarea și integrarea capitolelor de analiză-

diagnostic a situației existente; evaluarea principalelor performanțe

în perioada de programare 2014-2020; identificare constrângeri care

se mențin și la începutul perioadei de programare 2021-2027; peer-

review al echipei Băncii, Primăriei și ADI ZMC;

✓ Etapa de consultare a publicului larg: continuarea procesului de

chestionare a opiniei publice (barometrul urban)

✓ Etapa de consultare a actorilor relevanți: continuarea seriei de

ateliere online (Zoom)

✓ Etapa de definire propriu-zisă a strategiei (viziune, obiective,

priorități, măsuri, plan de acțiuni, sistem de implementare,

monitorizare, evaluare): luna noiembrie

✓ Etapa de definire a portofoliului de proiecte: decembrie/ianuarie



Principiul de bază al SIDU: ”O strategie scrisă de 

clujeni, pentru clujeni”

✓ Sondaj pe un eșantion reprezentativ la

nivel național cu privire la atractivitatea

municipiului Cluj-Napoca pentru

potențiali noi locuitori și vizitatori

✓ Sondaj pe un eșantion reprezentativ la

nivel de zonă metropolitană (cartiere ale

municipiului, comune din ZMC) cu

privire la principalele nevoi și priorități

de dezvoltare ale locuitorilor, dar și pe

calitatea locuirii

✓ Barometrul urban – elaborat pentru

MLPDA, care permite o evaluare a

poziției Clujului în ierarhia orașelor din

România din perspectiva calității vieții



Barometrul Urban (MLPDA, 2020)

✓ Perioada: 1 iulie – 15 august 2020

✓ Eșantion: 41 de orașe de diferite mărimi

✓ Pe baza modelului Eurobarometru Flash

✓ 13.380 de respondenți (250-500/oraș)

✓ Marjă de eroare: +/- 1%

✓ Grad de încredere: 99%

✓ Colectare date în sistem mixt (telefonic, 
față în față)



Ce părere au românii despre Cluj-Napoca? (I) 

Cel mai atractiv oraș din România 

(21,8% dintre respondenți)



Ce părere au românii despre Cluj-Napoca? (II)

Orașul din România cu cea mai 

ridicată calitate a vieții 

(17,4% dintre respondenți)



Ce părere au românii despre Cluj-Napoca? (III)

Orașul din România cu cea mai 

bună și participativă administrație

(20% dintre respondenți)



Ce părere au clujenii despre Cluj-Napoca? 

➢ 97% dintre clujeni se declară mulțumiți că locuiesc în Cluj-Napoca (locul I la

nivel național, în creștere cu 1% față de 2015)

➢ 88% sunt satisfăcuți de serviciile de transport public (locul I, +19), iar 42% le

folosesc ca principală modalitate de deplasare (locul IV, +5%)

➢ 88% se declară mulțumiți de facilitățile culturale (locul I, +1%)

➢ 86% dintre cetățeni sunt mulțumiți de gradul de siguranță al spațiilor publice

(locul I, la egalitate cu Oradea)

➢ 83% dintre clujeni se declară satisfăcuți de facilitățile sportive existente în

oraș (locul I, +9%)

➢ 82% sunt satisfăcuți de spațiile verzi (locul I, la egalitate cu Iași, +12%)

➢ 81% sunt mulțumiți de disponibilitatea locurilor de muncă (locul I, +14%), iar

media pe acordă calității acestora este de 6,9 (locul II, după Timișoara)

➢ Pe o scară de la 1 la 10, clujenii acordă nota 7,5 pentru condițiile de

petrecere a timpului liber pentru tineri (locul I)



Ierarhia priorităților de dezvoltare ale orașului, 
din perspectiva respondenților



Studiul Quality of Life in European Cities 2020



De ce avem nevoie de planificarea noilor cartiere?

Barcelona în 1850…..

…….și astăzi



De ce avem nevoie de planificarea din timp a noilor cartiere?

Barcelona în 1850…..

…….și astăzi



De la cartiere la super-cartiere.....



Exemplu de super-cartier în Barcelona



Scor indice analiză pentru cartierele municipiului Cluj-Napoca 
(accesibilitate și dotări)



Recomandări preliminarii ale SIDU cu privire la planificarea 
noilor zone rezidențiale

✓ Abordarea integrată a dezvoltării teritoriului metropolitan, în special în
zona periurbană – un schelet de dezvoltare al ZMC pentru următoarele
decenii care să cuprindă un plan integrat de amenajare a teritoriului
metropolitan și de sistematizare a tramei stradale

✓ Densificare în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, prin: (1) regenerare
urbană / reconversie funcțională (cu funcțiuni mixte, inclusiv rezidențiale)
a platformelor industriale dezafectate sau nefuncționale (amplasate
majoritatea în lungul culoarului de cale ferată) precum: Armatura, Unirea,
Carbochim, Clujana (parțial reconvertită în spații de birouri dejat),
Remarul, Tehnofrig sau CUG



Recomandări preliminarii ale SIDU cu privire la planificarea 
noilor zone rezidențiale

✓ Realizarea infrastructurii necesare (infrastructură de acces și utilități)
pentru dezvoltarea PUZ-urilor deja aprobate (precum masterplanul Sopor
sau PUZ Borhanci).

✓ Realizarea planurilor urbanistice zonale de regenerare urbană a zonelor
dezvoltate în ultimii 20 de ani (prin concursuri de soluții): PUZ Regenerare
Urbană cartier Europa și PUZ Regenerare Urbană cartier Bună Ziua

✓ Pregătirea noilor zone de dezvoltare urbană amplasate în partea de sud
(mai accesibilă din punct de vedere topografic) și conectată la viitoare
centură / viitorul drum expres Turda Halmeu prin masterplanuri
(concursuri de soluții): PUZ Masterplan cartier Făget, PUZ Masterplan
cartier Becaș sau PUZ Masterplan cartier Borhanci.



Recomandări preliminarii ale SIDU cu privire la planificarea 
noilor zone rezidențiale

✓ Identificarea cererii pentru locuințe accesibile / sociale ‐ și crearea unui
stoc de locuințe sociale – care, prin mecanisme specifice să sprijine
categoriile defavorizate în procesul de achiziționare/ închiriere a unei
locuințe. Implementarea de măsuri subsumate conceptului de ”affordable
housing”, focusate pe categoriile vulnerabile (introducerea de chirii
subvenționate sau controlul chiriilor, de exemplu).

✓ Accesul la finanțare înlesnit pentru categoriile defavorizate și crearea unei
politici coerente de locuire, astfel încât acesta să sprijine în mod real
categoriile sociale expuse și să le asigure accesul la locuințe de bună
calitate, în zone cu acces la dotări, servicii, infrastructură și facilități
urbane.



Vă mulțumim pentru atenție!!!

Cluj2030

Email: 

mionescuheroiu@worldbank.org

mcristea@worldbank.org


