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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



Primul principiu 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



De ce discutăm astăzi despre educație?

Piramida nevoilor 

cetățenilor



Percepția asupra dotărilor de la nivelul ZMC 



Prioritățile de investiții pentru anul 2030, din perspectiva cetățenilor din 
ZMC



Importanța acordată de cetățeni modernizării infrastructurii 
educaționale, la nivel de UAT/cartier



Al doilea principiu de bază al SIDU: o strategie construită pe 
ceea ce se face bine în Cluj-Napoca și în ZMC

Performanță în învățământul preuniversitar:
➢ cea mai ridicată promovabilitate din țară la Evaluarea Națională și Bacalaureat, ceea

ce denotă un nivel de pregătire al elevilor mult peste medie. În topul primelor 10
unități de învățământ din România funcție de media notelor la Evaluarea Națională
2020, se află un liceu din Cluj-Napoca (Colegiul Național ”Emil Racoviță – locul 5,
media 9,65), la egalitate cu București. În altă ordine de idei, în topul primelor 10
unități de învățământ din România funcție de media notelor la examenul de
Bacalaureat din anul 2020, se regăsesc 4 licee din Cluj-Napoca (Colegiul Național ”Emil
Racoviță – locul 2, Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu” – locul 4, Liceul Teoretic ”Avram
Iancu” – locul 7 și Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” – locul 10) – din nou la
egalitate cu Capitala.



Al doilea principiu de bază al SIDU: o strategie construită pe 
ceea ce se face bine în Cluj-Napoca și în ZMC

Învățământ privat de calitate, inclusiv pentru copii din alte țări:
➢ Numărul copiilor și elevilor care învață în unități private a crescut cu 29% în ultimii 6

ani, ajungând la peste 11.500. În Cluj-Napoca funcționează singura școală privată
din România acreditată Cambridge, cu predare exclusiv în limba engleză și 700 de
elevi din 30 de țări de pe 5 continente. La acestea se adaugă numeroase alte școli
internaționale cu predare în limba engleză, grădinițe, școli, licee, școli postliceale
private cu predare în limba română, maghiară sau germană

Populație școlară în creștere, în contrast cu dinamica de la nivel național:
➢ Populația școlară de la nivelul ZMC a crescut între 2014 și 2019 cu 8,6%, mai ales pe

fondul creșterii numărului de copii înscriși în creșe (+38%), grădinițe (+14%) și școli
(+18%) – rezultat direct al creșterii natalității din ultimele două decenii, dar și a
investițiilor în infrastructură. Spre comparație, la nivel național s-a înregistrat o
scădere de peste 5%, iar în București-Ilfov creșterea a fost de 6,3%.



Al doilea principiu de bază al SIDU: o strategie construită pe 
ceea ce se face bine în Cluj-Napoca și în ZMC

Primul oraș din România cu un sistem
de transport public școlar:
➢ Municipiul Cluj-Napoca dispune de

un sistem de transport școlar cu
autobuze dedicate pe 12 trasee
care leagă cartierele de zona
centrală, proiect realizat în
premieră în România



Al doilea principiu de bază al SIDU: o strategie construită pe 
ceea ce se face bine în Cluj-Napoca și în ZMC

Preocupare pentru educația incluzivă:
➢În contextul pandemiei de Covid-19 din anul 2020, Primăria Cluj Napoca a fost 

prima din țară care a achiziționat peste 2.000 de tablete pentru elevii provenind 

din familii cu venituri modeste, astfel încât aceștia să poată participa la cursurile 

online. 

➢De asemenea, municipalitatea a păstrat o politică coerentă de acordare de

burse de merit, performanță, studiu și sociale pentru circa 16.000 de elevi/an, a

investit în dotarea școlilor cu rețele de calculatoare, acces la internet, table

inteligente etc.

➢Municipalitatea implementează programul ”Școală după Școală” în 4 școli,

respectiv Programul ”Masa Caldă” în 3 unități de învățământ



Al doilea principiu de bază al SIDU: o strategie construită pe 
ceea ce se face bine în Cluj-Napoca și în ZMC

Centru universitar de importanță europeană, tot mai atractiv și mai cosmopolit:
➢ Cluj-Napoca și-a consolidat poziția de cel mai mare centru universitar din afara

Bucureștiului, ajungând la un număr total de aproape 70.000 de studenți la nivel
licență, masterat și doctorat în anul 2019. Numărul acestora a crescut cu 6,4% între
2014 și 2019, mai mult decât în oricare alt mare centru universitar din țară (+2,4% în
București, +5% în Timișoara, -1% în Iași). Numărul de studenți străini a ajuns la peste
5.200, cu 43% mai mulți decât în 2014, valoare comparabilă cu cea din București (6.300
de studenți străini) și Iași (5.700), unde dinamica a fost mai lentă (+27%, respectiv
+32%).



Al doilea principiu de bază al SIDU: o strategie construită pe 
ceea ce se face bine în Cluj-Napoca și în ZMC

Performanță academică recunoscută internațional
➢Universitatea ”Babeș-Bolyai” este singura din România care se află în topul

primelor 1000 de instituții de învățământ din lume, conform Topului Shanghai – cel

mai prestigios din lume, domeniile cele mai bine plasate fiind ingineria și știința

energiei, matematica, științele pământului și fizica (pozițiile 300-500 în lume). Un

rol important în acest sens l-au avut investițiile derulate de universități în facilități

educaționale și de cercetare, precum și parteneriatele cu mediul de afaceri, care

au condus la apariția de noi programe de studiu (mai ales la nivel masterat).



Al doilea principiu de bază al SIDU: o strategie construită pe 
ceea ce se face bine în Cluj-Napoca și în ZMC

Investiții publice în educație fără precedent în perioada post 1989
➢ Infrastructura educațională din ZMC s-a extins și îmbunătățit considerabil în perioada

2014-2019. Astfel, numărul de săli de creșă a crescut cu 32%, cel de săli de grădiniță cu
14%, iar numărul de săli de clasă în școlile gimnaziale cu 9%. Cu fonduri de la bugetele
locale, dar și din programe guvernamentale și europene, au fost construite noi creșe în
Cluj-Napoca, Florești și Gilău, noi grădinițe în Apahida, Baciu, Bonțida, Florești, Gilău, o
nouă școală în Florești, au fost extinse, reabilitate și modernizate unități de învățământ
preuniversitar în Cluj-Napoca, Apahida, Borșa, Căianu, Chinteni, Sânpaul, unele licee
din Cluj-Napoca, au fost construite săli de educație fizică etc.



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

Deficitul de locuri în creșe

➢ În intervalul 2014-2019, a fost înregistrată o creștere a numărului de copii înscriși în

creșe, de circa 37,6% (+445 copii), în timp ce numărul de cadre didactice din creșe a

crescut de aproape 10 ori (+115). Acestea funcționează doar în Cluj-Napoca, Florești

și Apahida – în ultimele două capacitatea fiind de maxim 100 de locuri.

➢ Municipiul Cluj-Napoca ocupă locul 2 la nivel național funcție de numărul de copii în

creșe (1.453), după București (4.366 de copii), mult peste Timișoara (563), Iași (846),

Constanța (431), Brașov (1.117).

➢ Totuși, raportat la populația de vârstă antepreșcolară (1-2 ani) din municipiu

(6.900), respectiv din ZMC (9.800), ponderea copiilor înscriși în creșele existente este

de maxim 20% (în ipoteza în care toți părinții ar dori să-și trimită copii la creșă). În

realitate, circa jumătate dintre părinți depun cerere de înscriere a copiilor la creșe

(adică aproximativ 1.500 de cereri/an), așadar gradul real de deservire este de

maxim 40%.



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

”Navetismul școlar” (disparitățile între reședința copilului și locul de studiu)
UAT Copii cu vârsta 

de 3-5 ani cu 

domiciliul în 

localitate

Copii înscriși 

în grădinițele 

din localitate

Pondere copii 

care învață în 

aceeași 

localitate cu cea 

de domiciliu (%)

Copii cu vârsta 

de 6-10 ani cu 

domiciliul în 

localitate

Elevi încriși în 

ciclul primar în 

școlile din 

localitate 

Ponderii copii 

care învață în 

aceeași localitate 

cu cea de 

domiciliu (%)

Copii cu vârsta de 

11-14 ani cu 

domiciliul în 

localitate

Elevi încriși în 

ciclul gimnazial în 

școlile din 

localitate 

Ponderii copii 

care învață în 

aceeași localitate 

cu cea de 

domiciliu (%)

Cluj-Napoca 9770 11103 113,6 15254 16164 106,0 10942 10819 98,9

Aiton 15 12 80,0 34 16 47,1 30 0 0,0

Apahida 555 349 62,9 862 523 60,7 646 315 48,8

Baciu 423 251 59,3 721 290 40,2 542 218 40,2

Bonțida 153 144 94,1 253 245 96,8 252 174 69,0

Borșa 32 8 25,0 47 53 112,8 49 43 87,8

Căianu 63 52 82,5 92 81 88,0 87 79 90,8

Chinteni 127 55 43,3 202 85 42,1 155 65 41,9

Ciurila 60 32 53,3 97 53 54,6 68 32 47,1

Cojocna 133 113 85,0 245 240 98,0 214 132 61,7

Feleacu 120 76 63,3 197 78 39,6 179 38 21,2

Florești 1928 1161 60,2 2741 952 34,7 1475 440 29,8

Gârbău 55 35 63,6 96 59 61,5 76 34 44,7

Gilău 260 225 86,5 533 390 73,2 362 289 79,8

Jucu 134 85 63,4 231 129 55,8 201 116 57,7

Petreștii de Jos 22 22 100,0 53 40 75,5 51 42 82,4

Sânpaul 89 68 76,4 121 110 90,9 87 61 70,1

Săvădisla 85 117 137,6 184 132 71,7 129 86 66,7

Tureni 59 53 89,8 111 80 72,1 79 66 83,5

Vultureni 34 25 73,5 68 52 76,5 65 58 89,2

TOTAL ZMC 14111 13986 99,1 22142 19772 89,3 15689 13107 83,5



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

”Navetismul școlar” (disparitățile între reședința copilului și locul de studiu)

Distribuția noilor 

născuți după 

reședința mamei



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

”Navetismul școlar” (disparitățile între reședința copilului și locul de studiu)

Distribuția nou-născuților după reședință 

părinților

Distribuția populației școlarizate

Sursa: UBB, 2019



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

Interesul încă scăzut al absolvenților de gimnaziu pentru învățământul profesional

➢Din totalul de peste 700 de locuri oferite în anul școlar 2020/2021 în clasele de

învățământ profesional din ZMC, 469 sunt în clase de învățământ dual, organizat în

parteneriat cu companii private de profil. Singurele domenii în care interesul

companiilor pentru această formă de învățământ a fost redus este cel al turismului

și alimentației publice, al igienei și esteticii, respectiv al electronicii și

automatizărilor.

➢Pe domenii, cele mai multe locuri erau disponibile în domeniile mecanică (208),

turism și alimentație (116), electric (65), chimie industrială (56), electromecanică

(51), comerț (42), electronică și automatizări (43), estetică și igienă (42), industrie

alimentară (30), fabricarea produselor din lemn (29) și construcții (25).

➢Se poate observa că au dispărut specializările din domeniul industriei ușoare, pe

fondul declinului industriei de profil la nivel local, dar și numărul redus de locuri în

ramuri cu un număr mare de angajați în zonă (de ex. construcții, comerț, industrie

alimentară).



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

Interesul încă scăzut al absolvenților de gimnaziu pentru învățământul profesional

Număr mare de locuri rămase
libere (iulie 2020) în clasele de
învățământ profesional pentru
specializările ospătar-chelner
(39), comerciant-vânzător (32),
electronist rețele de
telecomunicații (28), lucrător în
agricultura ecologică (28),
operator în industria de
medicamente și produse
cosmetice (24), electromecanic
utilaje și instalații industriale (23),
tinichigiu-vopsitor auto (23),
bucătar (23).



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

Diferențele majore de performanță școlară între liceele teoretice și cele tehnologice

➢În anul școlar 2020/2021, oferta liceelor din ZMC a cuprins aproape 3.000 de

locuri, de peste 4 ori mai multe decât în cazul școlilor profesionale, indicând o

preferință clară a absolvenților de liceu pentru această formă de învățământ. Din

totalul locurilor în licee, aproximativ 51% au fost la filiera teoretică (33% profil

real și 18% profil umanist), 22% la profilul vocațional, 16% la profilul servicii, în

timp ce doar 11% la cel tehnic.

➢Așadar, cei mai mulți elevi de liceu din ZMC urmează studii în domeniul

științelor naturii și matematicii-informaticii (circa 500/an fiecare), urmate la mare

distanță de filologie și științele sociale (circa 250/an fiecare). Alte domenii cu o

ofertă bogată sunt turismul-alimentația, economia și sportul, electronică și

automatizări (între 100 și 200/an fiecare).



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

Diferențele majore de performanță școlară între liceele teoretice și cele tehnologice

Media pe liceu la BAC 2020



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

Risc de segregare socială, prin migrarea copiilor din familii ”bune” din ZMC/cartiere

către centru?!

Media pe școală la Evaluarea Națională 2020



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

Fenomenul absenteismului și abandonului școlar, mai ales în comunitățile rurale

și/sau sărace (preponderent locuite de romi)

Rata absenteismului pe unitate de învățământ, 2018/2019



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

Deficiențele de la nivelul infrastructurii educaționale existente, cu precădere în

comunele din ZMC

➢ Numărul mediu de copii de grădiniță/sală de clasă la nivelul ZMC era în 2019 de 21,4
(valoare similară cu cea din municipiul Cluj-Napoca – 21,6), dar varia semnificativ de la
o UAT la alta. Astfel, valorile cele mai mari se înregistrau în comunele Baciu (27,9),
Vultureni (25), Apahida (24,9), Florești (22,8) și Sânpaul (22,7).

➢ În cazul școlilor, cel mai mare număr de elevi/sală de clasă se înregistrează în comunele
Chinteni (25), Apahida și Bonțida (24,6) și Florești (24,4), iar cel mai mic în comunele
Feleacu (7,7), Aiton (8), Căianu (8,4), Borșa (8,7) și Săvădisla (9,5).

➢ O altă problemă, prezentă mai ales în mediul rural, este legată de lipsa, insuficiența sau
dotarea precară a laboratoarelor și atelierelor școlare. Conform datelor INS aferente
anului 2019, în comunele Aiton, Chinteni, Ciurila, Sânpaul și Vultureni nu exista niciun
laborator școlar

➢ O situație similară se înregistrează și în cazul atelierelor școlare, care există doar la
nivelul câtorva școli generale, respectiv în liceele cu profil tehnologic și a căror dotare
este precară. Acest lucru afectează pregătirea practică a elevilor în spiritul educației
STEM.



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

Deficiențele de la nivelul infrastructurii educaționale existente, cu precădere în

comunele din ZMC

➢ Infrastructura sportivă școlară este, la rândul ei, deficitară, cu precădere în

comunele din ZMC. În comunele Căianu, Chinteni, Gilău, Jucu, Petreștii de Jos,

Sânpaul, Tureni și Vultureni nu existau, conform datelor INS aferente anului

2019, săli de gimnastică, în timp ce în alte localități, inclusiv în municipiul Cluj-

Napoca, acestea erau insuficiente

➢ Situația bazinelor de înot didactice este și mai precară, în Cluj-Napoca fiind

utilizate doar cele administrate de universități, în timp ce în restul localităților

lipsesc cu desăvârșire.

➢ Deficiențe există și la nivelul terenurilor de sport din curțile școlilor. Pe de o

parte, acestea lipseau, conform datelor INS aferente anului 2019, în comunele

Chinteni, Ciurila, Feleacu, Sânpaul, Vultureni. Pe de altă parte, nu toate cele

existente îndeplineau standardele pentru organizarea orelor de educație fizică,

cu atât mai puțin pentru organizarea de competiții. În plus, în cele mai multe

cazuri, terenurile din curțile școlilor nu sunt deschise elevilor și publicului larg în

afara programului.



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

Numărul insuficient de locuri de cazare în căminele studențești

➢ Căminele studențești administrate de către universități reunesc circa 15.294 de

locuri de cazare, conform informațiilor de pe site-urile web ale acestor instituții,

adică de peste 4 ori mai puține decât numărul de studenți și cu 25% mai puține

decât numărul cererilor, ceea ce a generat o adevărată efervescență pe piața

imobiliară locală, chiriile fiind cele mai ridicate din țară

➢ Diferențele de preț între o cameră de cămin și o garsonieră închiriată sunt de

până la 1:5 sau chiar mai mult, în condițiile în care căminele sunt amplasate în

zone bine cotate și oferă condiții de cazare bune, fiind renovate și mobilate

modern

➢ Cel mai mare deficit de locuri de cămin în raport cu cererea se înregistrează la

nivelul UTCN și UBB (3000-4000 fiecare)

➢ Piața căminelor private s-a dezvoltat relativ lent, existând doar câteva clădiri cu

această destinație



Care sunt principalele provocări din domeniul educației la 
nivelul ZMC?

Numărul insuficient de locuri de cazare în căminele studențești

➢ Complexele studențești ”Hașdeu” și ”Observator” concentrează viața

studențească din oraș, dar nu au beneficiat de intervenții integrate de

regenerare urbană



Oportunitatea unei platforme unice în România de cooperare 
între toți actorii din domeniul educației: Clusterul C-EDU



Vă mulțumim pentru atenție!!!

Cluj2030

Email: 

mionescuheroiu@worldbank.org

mcristea@worldbank.org


