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Această prezentare

 Conţinut

Constatări cheie ale Evaluarării sectorului locativ, realizată de către
BM în 2020-21 pentru Primăria Cluj-Napoca, cu scopul de a informa 
viitoarea strategie de locuire.



0. Context

97% dintre clujeni sunt 
mulțumiți că locuiesc în 
Cluj (cel mai mare scor 
dintre orașele sondate)

75% dintre clujeni, însă, 
spun că este dificil să 
găsești o locuință la un 
preț rezonabil în Cluj (cel 
mai scăzut scor între 
orașele sondate)



0. Context

Expansiunea urbană constrânsă, 
în mare parte pe coridorul est-
vest, datorită terenului dificil și a 
zonelor cu alunecări de teren.



0. Context

Cadastru digital incomplet, ceea ce nu permite funcționarea eficientă a piețelor funciare 
și imobiliare.



0. Context

PUG actualizat, dar cu proceduri 
greoaie de autorizație ale noilor 
construcții, cu impact negativ 
asupra pieței imobiliare –
ducând, potențial, la creșterea 
prețurilor imobiliare și a chiriilor 
și la creșterea numărului de 
unități locative construite fără 
autorizații de construcție.



1. Tendințe spațiale și demografice 

Populația
 Creșterea treptată a populației în județul Cluj, de la 707.647 în 2008 la 732.267 în 2019 (stânga)
 44% din totalul populației cu domiciliul în județul Cluj locuiește în Cluj-Napoca
 10% din populația județului concentrată în: Florești, Apahida, Baciu, Chinteni, Ciurila, Feleacu
 Din populația domiciliată în Cluj-Napoca, 2.700 locuiesc în Florești; 500 în Baciu și 500 în Apahida
 Cluj-Napoca este singura localitate din județ în care se înregistrează o creștere neta a populației 

(dreapta)



1. Tendințe spațiale și demografice 

Vârsta și dependența (2019)
 majoritatea comunelor din jurul Cluj-Napoca au cel mai mare număr de copii (<18 ani) (stânga)
 persoanele în vârsta de muncă (18-64 ani) reprezintă 60-70% din totalul populației (dreapta)
 raportul dintre populația în vârstă și populația în vârstă de muncă: 25: 100 în mediul urban și 32: 

100 în mediul rural
 Raportul persoanelor vulnerabile / vârstnice / copiilor față de populația în vârstă de muncă: 57: 

100 în zonele urbane și 42: 100 în zonele rurale 



1. Tendințe spațiale și demografice 

Dezvoltarea spațială
 Creșterea dezvoltării imobiliare

– inclusiv a locuințelor - pe 
terenuri (mult mai ieftine) din 
zonele periferice ale 
municipiului Cluj-Napoca, în 
special Florești, Baciu, și 
Apahida

 în mare parte neplanificat / 
fragmentat, cu infrastructură și 
facilități sociale inadecvate 



2. Fondul locativ
Vechimea Clădirilor 
 ~ 70% clădiri în județul Cluj construite înainte de 2000
 Zonele urbanizate dominate de blocuri de locuințe multifamiliale noi



2. Fondul locativ

O mare parte a persoanelor din 
ZMCN locuiesc în blocuri de 
locuințe multifamiliale: 75% în 
Cluj-Napoca, 52% în Florești



2. Fondul locativ

Număr mare de locuințe 
neocupate: 
 Case de vacanță în 

zonele montane cu o 
industrie turistică bine 
dezvoltată: Beliș (59%), 
Băișoara, Mărgău (56%) 
și Mărișel (50%). 

 Sate depopulate sau cu 
un număr mare al 
populației îmbătrânite: 
Recea-Cristur (38%), 
Borșa (44%), Cornești
(36%).

 Nu există date privind 
locuințele neocupate 
din Cluj Napoca, dar nici 
din alte localități din 
România



3. Dinamica pieței imobiliare

Piață imobiliară în creștere rapidă în
ZMCN: 31% în Apahida, 25% în Baciu, 
132% în Florești.

Creșterea procentului unităților locative în
ZMCN pare semnificativ mai mare decât 
creșterea oficială a populației, DAR:

 Numărul real al rezidenților probabil 
mai mare din cauza numărului mare de 
studenți

 Dimensiunea gospodăriilor se schimbă 
(dimensiune mai mică, dar număr mai 
mare de gospodării)

 Locuințele cu scopuri speculative/ pt. 
investiții nu sunt „disponibile”

 Locuințele cu scop de închiriere pe 
termen scurt (AirBnB) limitează fondul 
de locuințe disponibile pt. închiriat pe 
termen mai lung



3. Dinamica pieței imobiliare

Locuințe construite:
 95-98% din locuințele noi construite anual în județul Cluj sunt în ZMCN
 În 2018, Cluj-Napoca au fost înregistrare 4.169 unități noi (55% din totalul unităților noi construite 

în județ în acel an), urmate de Florești (27%), Baciu (6,6%) și Apahida (5,2%) 



3. Dinamica pieței imobiliare

Finanțarea locuințelor:
 % proprietari de case cu credite ipotecare: datele nu sunt disponibile
 Ratele dobânzii: 4,51% și 7,8% 
 Raportul datorie-venit (DTI) este de 40%; 45% pentru cumpărătorii la prima casă

 Creșterea constantă a tranzacțiilor de case / apartamente, număr ce s-a dublat între
2013 și 2018

 Cel mai ridicat procent al cumpărătorilor - aproape o treime din total - și-au finanțat 
achizițiile cu împrumuturi bancare în 2018, dar 80% din valoarea tranzacțiilor provin din 
finanțare proprie

 85% din valoarea totală a tranzacțiilor efectuate de către persoane fizice în 2019 au fost 
finanțate din surse proprii; 95% din valoarea tranzacțiilor de locuințe de către persoane
juridice finanțate prin credit bancar 
o prețul mediu/mp. pentru apartamente finanțate din surse proprii 1.330 EUR /mp., 

cu 1,4% mai puțin decât cele finanțate prin credit bancar (1.349 EUR /mp.): 
subraportarea prețului de vânzare?



Așezări informale 
(Recensământul din 2011):

 3.660 de persoane trăiau în zone marginalizate, 
din care 1.296 erau copii

 cinci zone urbane marginalizate din Cluj-
Napoca, cu 1.040 de unități locative 

 Mai mult de 10% din populația din zonele 
defavorizate nu aveau access la electricitate, se 
confrunta cu supraaglomerarea sau nesiguranță 
locativă

 37% dintre persoanele din zonele marginalizate
se declară ca fiind de etnie romă, cel mai mare 
procent dintre toate orașele din România cu 
peste 200.000 de locuitori

 lipsa actelor de identitate / certificatelor de 
naștere din cauza lipsei actelor de proprietate 
prezintă dificultăți la înscrierea copiilor la 
școală, angajarea sau conectarea la utilități

4. Locuințe pentru grupuri marginalizate și vulnerabile



Asistență guvernamentală în sectorul locuințelor

Locuințe publice

 Ponderea locuințelor publice: 30% în 1990 la 1,78% în 2019
 Locuințele ANL sunt vândute către chiriași, continuând diminuarea stocului de locuințe în 

proprietate publică
 Din cele 1.481 locuințe în proprietate publică:

o 174 locuințe pentru tineri
o 625 locuințe sociale
o 624 locuințe finanțate de stat 
o 29 de unități pentru angajații administraților publice 
o 29 locuințe de necesitate 

4. Locuințe pentru grupuri marginalizate și vulnerabile



Asistență guvernamentală în sectorul locuințelor

 Număr mare de locuințe situate în centrul orașului, dar în stare degradată
 Contracte de închiriere pe 5 ani, dar în practică contractele se reziliază doar în caz de deces 

sau evacuare
 în medie, aproximativ 12-15 locuințe sociale devin disponibile anual: număr foarte scăzut în 

comparație cu cererile eligibile (300-400 / an). Ca urmare, doar 2-3% primesc locuințe (vezi 
tabelul de mai jos).

4. Locuințe pentru grupuri marginalizate și vulnerabile



Asistență guvernamentală în sectorul locuințelor

Ajutor pentru plata chiriei

 Introdus în 2018
 suma maximă este de 1.400 Ron (aprox. 270 EUR) pe lună pentru o perioadă de 3 ani
 2018 și 2019, Primăria Cluj-Napoca a furnizat 127 vouchere pentru plata chiriei
 Proprietarii de locuințe sunt reticenți în a închiria familiilor cu copii sau minorităților etnice

Ajutor încălzire
 1082 RON pentru persoane singure sau 786 RON / persoană pt persoanele din acceași 

familie, care beneficiază de încălzire prin sistemul de termoficare sau 750 RON / persoană 
dacă sursa de încălzire este gaz natural, electricitate sau combustibili solizi 

4. Locuințe pentru grupuri marginalizate și vulnerabile



 Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din România –
prețuri cumpărare @ 1.760 EUR / mp. (dreapta) și
chirii la 410 EUR / lună (jos) pentru apartamente cu 
două camere

5. Prețurile locuințelor



Prețuri medii 2019 pe mp.

5. Prețurile locuințelor

Prețul de cumparare: Între 2013 și 2019, a fost observată o creștere cu 66% a prețului mediu pe 
metru pătrat în Cluj-Napoca, Baciu și Florești. 

Prețurile medii 2019 ale garsonierelor. 



5. Prețurile locuințelor

Prețul închirierii: Media generală 250 EUR în 2020, cea mai scumpă zonă fiind Zorilor (508 EUR), 
iar cea mai ieftină fiind Fânețe (187 EUR) 

Chiria medie (euro / lună) (2020)



Prețul mediu de vânzare pe metru pătrat (EUR / mp.) (2019)

5. Prețurile locuințelor

Piața funciară:
 Prețul variază în funcție de locație, 

disponibilitate, infrastructură și gradul de 
urbanizare. 

 Parcele de teren în Baciu - aproximativ 1/12, 
Iris sau Florești aproape 1/7 din valoarea 
preturilor din centrul orașului Cluj-Napoca. În
zone de interes crescut precum Mănăștur sau 
Borhanci, valorile rămân ridicate în ciuda lipsei
infrastructurii



5. Locuințe accesibile ca preț

Ilustrare: Pentru a cumpăra o garsionieră la preț „mediu” (51.213 EUR) în Cluj-Napoca cu 
un împrumut pe 15 ani, cumpărătorul trebuie să aibă un venit brut lunar de 1.277 EUR 
sau un venit net lunar de 894 EUR, și economii de cel puțin 12.803 EUR pentru 
acoperirea avansului (DP) și a costurilor de tranzacție (TC). Raportul datorie-venit se 
presupune a fi de 40%, cu zero datorii curente restante. 

Garsoniera

2 camere

3 camere

4 camere



5. Locuințe accesibile ca preț

Ilustrare: Accesul la locuințe cu două camere, cu preț „mediu”  în Cluj-Napoca versus 
cele patru comune vecine. 
Prețurile locuințelor sunt semnificativ mai mici în comune, venitul necesar pentru 
împrumuturi pentru cumpărarea locuințelor fiind semnificativ mai mic. Acest lucru poate 
explica de ce multe persoane în ultimii ani au ales să se mute în comunele din jur.

Preț 2 camere



5. Venituri

Conform cifrelor salariale oficiale ale județului Cluj, o mare parte din locuințele „la preț 
mediu” par a fi accesibile pentru majoritatea cumpărătorilor. Dar chiar și luând în vedere 
alte surse de informații legate de venituri (mai optimiste), pare dificil pentru un salariat
cu venituri medii să cumpere altceva decât o garsonieră având un singur salariu.

Drept urmare, există un număr mare de familii ce locuiesc în condiții supraaglomerate
sau tineri care locuiesc cu părinții ...



Rezumând...



Cluj-Napoca și zona metropolitană

 Creștere relativ redusă a populației în Cluj-Napoca, dar nu în scădere, spre deosebire 
de alte zone urbane din România și județul Cluj. 

 ZMCN este încă relativ tânără, cu un puternic potențial de atracție și păstrare 
(universități, oportunități de angajare).

 Locuitori cu nivel de educație superioară/ skill-uri avansate  

✘ Salariile sunt relativ mari, dar la fel este și costul vieții
✘ Constrângeri topografice, speculații, locuințe vacante / subutilizare: oferta de locuințe

restrânsă
✘ Clădiri vechi multifamiliale: întreținere inadecvată, capacitate financiară / tehnică slabă

a asociațiilor de proprietari
✘ Majoritatea locuințelor în proprietate privată (97,9% în 2017), locuințe publice 

inadecvate
✘ Piață de închiriere în mare parte informală
✘ Lipsa unei baze de date cuprinzătoare la nivel de oraș (caracteristicile gospodăriei, 

distribuția veniturilor, costul vieții etc.): Incapacitatea de a evalua cererea de locuință 
sau accesibilitatea



Ca rezultat,

Planificarea urbană și dezvoltarea infrastructurii cu mult în spatele 
dezvoltării locuințelor, și bunuri publice sub-utilizate:

Extindere, dezvoltare fragmentată, infrastructură și servicii sociale
insuficiente, calitate slabă a vieții în noile dezvoltări de locuințe din 
ZMCN

Locuințe disponibile la prețul pieței, inaccesibile ca preț: 
Multe gospodării cu „venituri medii” nu își permit să locuiască în 
Cluj-Napoca

Locuințe subvenționate inadecvate pentru grupurile de populație cu 
venituri mici și marginalizate:

Supraaglomerarea, informalitatea și lipsa de adăpost devin din ce în 
ce mai răspândite



Vestea bună…..

 CLUJ-NAPOCA ESTE PRIMUL ORAS DIN ROMÂNIA CARE 
LUCREAZĂ LA DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII DE LOCUIRE ...



INTERVENȚII PUBLICE PT. A 
REZOLVA  EȘECUL PIEȚEI / 
EXTERNALITĂȚI NEGATIVE: 

(reformă legală și de 
reglementare | eficiență 

energetică, adaptare seismică 
etc.)

SECTOR PUBLIC: 
Mai mult locuințe sociale (pentru închiriere și proprietate), modernizare 

urbană | subvenții în numerar, vouchere de chirie, asistență tehnică

SECTOR PRIVAT: 
Case individuale, apartamente | 

Ipoteci convenționale

PUBLIC PRIVAT SOLUȚII 
DE PIAȚĂ ASISTATE: 

Mai multe locuințe 
„accesibile” 

(închiriere și cumpărare) 

Prevăzând un ecosistem funcțional al locuințelor

Q1

Q3

Q4

Q2

Q5

Rolul sectorului public și al celui privat



Cerere și ofertă într-un mediu favorabil

Servicii și 
infrastructură de 

bază adecvate

Planificare flexibilă și 
reguli de construire 

sustenabile 

Dezvoltatori profesioniști și de calitate
Materiale de construcție accesibile și piețe eficiente 

Ofertă

Mediu propice 
• Mediu macroeconomic stabil, date / analize privind locuirea
• Reglementare și suport guvernamental e.g. subvenții inteligente, garanții 

etc. 

Sisteme de 
administrare a 

terenurilor eficiente

Niveluri de venit adecvate

Mediu 
propice

Cerere
Instituții 

financiare 
puternice
(mortgage 

origination capacity 
and risk appetite)

Piețe ale 
închirierii 

structurate și 
accesibile

Produse 
ipotecare 

eficiente și 
accesibile

Piețe de capital 
eficiente 

(finanțare în 
moneda locală pe 

termen lung)

i.e. Cum să îmbunătățim 
accesul la locuințe 
accesibuile

i.e. Cum să îmbunătățim 
oferta eficientă de locuințe 
accesibile



MULȚUMIM
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