
Dimensiunea metropolitană a SIDU



Provocări identificate în SIDU cu privire la 
dezvoltarea metropolitană



O reașezare a populației după anul
2000 în inelul I de comune și în
coridorul Someșului, pe fondul
suburbanizării, care a pus o presiune
majoră infrastructurii publice
(transport, utilități, educație etc.).

Pe fondul epuizării treptate a
rezervelor de teren, a finalizării
proiectelor de infrastructură rapidă de
transport, menținerii atractivității
Clujului…..va migra creșterea și către
inelul II? Dacă da, cum planificăm
dezvoltarea acestora pentru a evita
greșelile din trecut?

Soldul cumulat al migrației interne cu domiciliul, la nivel de UAT 
componente ale ZMC, în perioada 2010-2019



Localități eterogene din perspectiva structurii populației pe vârste

Unul din 5 locuitori ai Floreștiului sau Apahidei
are sub 14 ani, în timp ce unul din trei locuitori
ai Aitonului are peste 65 ani. Așadar, e nevoie de
investiții care să răspundă specificului
demografic local (de ex. educaționale în
comunele cu populație tânără vs sociale pentru
vârstnici/medicale în cele cu populație
îmbătrânite).

Per ansamblu, persoanele apte de muncă
predomină în toate localitățile - nevoie de
investiții în mobilitate pentru navetism!



Capacitatea drumurilor de legătură cu comunele din inelul I este
depășită de 2-3 ori, fiind necesară realizarea proiectelor majore de 

autostrăzi, drum expres, varianta de ocolire, drumuri de legătură noi

• DN 1: Tureni – Cluj-Napoca – valorile traficului sunt
depășite cu 100% față de clasa tehnică a drumului atât la
nivelul anului 2020, cât și pentru prognoze (2025 și 2030),
valorile fiind specifice unui drum de tip autostradă cu 2
benzi;

• DN 1: Cluj-Napoca – Florești – în 2020 valorile au ajuns la
300% față de clasa tehnică a drumului actual; Florești –
Gilău – valorile traficului sunt depășite cu 100% față de
clasa tehnică a drumului atât la nivelul anului 2020, cât și
pentru prognoze (2025 și 2030)

• DN 1C: Cluj-Napoca – Apahida - la nivelul anului 2020, cât
și pentru prognoze (2025 și 2030) valorile traficului sunt
depășite cu 200% față de clasa tehnică a drumului, fiind
specifice unui drum de tip autostradă cu 3 benzi;

• DN 1F: Cluj-Napoca – Baciu – Rădaia – la nivelul anului
2020 valorile traficului sunt depășite cu 100%, iar pentru
prognoze (2025 și 2030) valorile traficului vor depăși cu
200% capacitatea tehnică actuală a drumului.



Diferențele legate de accesibilitatea și frecvența serviciilor de transport în 
comun se resfrâng și asupra dezvoltării locale, fiind necesară extinderea 

acoperirii traseelor CTP



Alternative reduse de deplasare nemotorizată către/dinspre comunele din inelul I 
în pofida existenței unor potențiale coridoare de-a lungul cursurilor de apă care 

pot fi amenajate în acest scop (de ex. Someș, Nădaș, V. Chintăului)



Subutilizarea coridoarelor de cale ferată pentru deplasări în interiorul ZMC. Prin 
urmare, se impune realizarea proiectul de tren metropolitan, în perspectivă 

inclusiv către Gherla-Dej și Turda-Câmpia Turzii



La nivelul ZMC există încă sate fără sistem centralizat de alimentare cu apă -
”ABC edilitar”, însă proiectele POIM vor rezolva cea mai mare parte dintre 

nevoi



……fără canalizare sau gaze naturale  - ”ABC edilitar”. Proiectele de 
investiții în curs sau în pregătire rezolvă doar parțial problemele.



Presiunea suburbanizării rapide a lăsat 
”răni” asupra calității vieții și a locuirii 

din noile ”cartiere-dormitor”, fiind 
necesare intervenții de regenerare

Locuințe finalizate între 2008 și 2018



SOS Navetismul școlar! Doar 2 comune din ZMC au creșe, iar în unele 
comune din inelul I există deficit de locuri în grădinițe și chiar școli

• Florești: 40% dintre copii de vârstă preșcolară și
65% din elevii de ciclu primar învață în Cluj-
Napoca (circa 3500 copii navetiști doar pentru
ciclul preșcolar, primar, gimnazial + circa 2000-
3000 liceal + creșe)

• Apahida: 35%/40%

• Baciu: 40%/60%

• Se impune construcția de noi creșe, grădinițe și
chiar școli în zonele cu o pondere ridicată a
tinerilor (în special inelul I de comune: Florești,
Apahida, Baciu), concomitent cu măsuri de
reducere a navetismului școlar către municipiu



Risc de segregare școlară! Elevii din familiile cu venituri mari se mută în școlile din centrul 
municipiului, iar în cele rurale rămân cei cu probleme sociale, fiind necesare măsuri de 
sprijin suplimentar pentru aceștia din urmă, corelate cu reducerea navetismului școlar

Școlile cu cele mai mari și cele mai mici medii înregistrate la 
Evaluarea Națională din 2020



Există comune în ZMC în care nu există 
niciun cabinet stomatologic, un serviciu 
medical de bază, iar mulți dintre medicii 
de familie au atins vârsta de pensionare.

Sunt necesare investiții suplimentare 
pentru asigurarea asistenței medicale 

primare, comunitare, școlare în 
localitățile aflate la distanțe mai mari de 

municipiu, inclusiv prin soluții de 
telemedicină



Existența unor comunități sărace compacte (Cojocna, Gilău, 
Sânpaul, Bonțida și Florești), corelată cu capacitatea redusă a 

primăriilor rurale de a furniza servicii sociale

Doar 7 comune din ZMC dispun de servicii sociale din subordinea
consiliilor locale acreditate:

• Primăria comunei Gilău

• Primăria Apahida – Serviciul de asistență socială Apahida

• Primăria comunei Aiton – Compartiment Prestații Sociale și Servicii

Sociale

• Primăria comunei Bontida – Compartiment Asistență Socială

• Primăria comunei Florești – Compartiment Asistență Socială

• Primăria comunei Jucu – Compartiment Asistență Socială.

Prin urmare, se impune consolidarea capacității primăriilor rurale de a

furniza servicii sociale, atât prin acreditarea compartimentelor proprii,

cât și prin parteneriate cu ONG-uri de profil.



Concentrarea masivă a spațiilor culturale 
în zona centrală a municipiului, în timp ce 
în comune funcționează câteva biblioteci 

publice și mai multe muzee private. 
Căminele culturale sunt utilizate mai mult 

ca spații pentru diferite evenimente 
comunitare decât pentru cele culturale.

În acest context, măsurile viitoare  ar 
trebui să vizeze o ofertă mai echilibrată de 

activități, evenimente culturale între 
centru și periferie, municipiu și comunele 

din ZMC, inclusiv cu sprijinul sectorului 
independent.



Număr mare și diversitate de monumente 
istorice, unele de importanță națională și 
aflate în stare avansată de degradare (de 

ex. conacele din Turea, Popești etc.). 
Peisajele culturale și arhitectura 

tradițională nu sunt suficient protejate.

Așadar, pe lângă protecția și consolidarea 
monumentelor istorice publice și private, 

sunt necesare și intervenții de conservare a 
peisajelor, arhitecturii tradiționale, a 

patrimoniului imaterial.



La nivelul ZMC există zone dens populate, vulnerabile la 
poluarea cu nitrați din surse agricole, cursuri de apă cu 

albii/maluri poluate de deșeuri ilegale, precum și comune
lipsite de sisteme de canalizare cu stație de epurare.

În vederea îmbunătățirii calității apelor (inclusiv pentru
viitoarele coridoare verzi-albastre propuse), se 

recomandă continuarea investițiilor pentru realizarea de 
sisteme de canalizare, ecologizarea cursurilor de apă, 
amenajarea de platforme pentru deșeurile de grajd, 

prevenirea depozitării ilegale inclusiv cu supravegherea
zonelor vulnerabile, extinderea nunărului de platforme

pentru deșeurile din construcții etc.



Unele zone construite se 
extind chiar la limitele siturilor
Natura 2000, presiunea asupra

acestora fiind ridicată.

Un PATZ metropolitan și o 
generație nouă de PUG-uri ar

putea să stabilească reguli 
urbanistice mai clare pentru

protecția patrimoniului
natural. De asemenea, este

nevoie de actualizarea și
implementarea planurilor de 

management ale siturilor
NATURA 2000.



Accesul la spații verzi nu este
echitabil, acestea fiind deficitare

în partea de est a ZMC.

Ar fi recomandată și construcția
unei centuri verzi a municipiului, 
precum și lucrări de împădurire, 

mai ales la nivelul zonelor
degradate și neproductive, a 
pajiștilor nefolosite pe fondul

scăderii efectivelor de animale, 
a realizării unor lucrări de 

stabilizare versanți, perdele de 
protecție etc.



Mare parte din teritoriul
metropolitan necesită lucrări de 

îmbunătățiri funciare, fiind expus
riscului de alunecări de teren.

Sunt necesare intervenții
integrate, care să vizeze

extinderea și reabilitarea
infrastructurii de îmbunătățiri

funciare (cu precădere stabilizări
de versanți prin împăduriri), 
reglementări urbanistice mai

stricte cu privire la autorizarea
construcțiilor în zone vulnerabile, 
utilizarea zonelor expuse pentru

funcțiuni de interes public care nu 
pun o presiune majoră pe sol (de 

ex. parc în zona Borhanci).



Potențialul de producere a energiei regenerabile este mult subexploatat, mai ales 
pentru consumul public, existând potențial ridicat pentru montarea de panouri solare

pe clădirile publice sau amenajarea de parcuri fotovoltaice în zonele cu suprafețe
mari de terenuri cu productivitate redusă pentru alimentarea iluminatului public.



Comunele care înregistrează cele mai mari venituri proprii per locuitor sunt cele în care 
funcția residențială este combinată cu cea economică, persoanele juridice fiind cei mai
importanți contribuabili (cote defalcate din impozitul pe venit + impozit pe proprietăți)



Viziunea de ansamblu a SIDU 2021-2027

La orizontul anului 2050, municipiul Cluj-
Napoca, inclusiv zona sa metropolitană, va fi 

zona urbană cu cea mai ridicată calitate a 
vieții dintre orașele secundare aflate în 
Europa Centrală și de Est, precum și o 

platformă de importanță europeană pentru 
dezvoltarea și testarea noilor tehnologii, 

procese și politici care să răspundă 
provocărilor viitorului

Cluj-Napoca: European Lab City



Coordonatele principale ale viziunii SIDU (Cluj-
Napoca 2050)

Orașul și zona 
metropolitană ca 

platformă de 
guvernanță

Orașul și zona 
metropolitană ca 

ecosistem de inovare și
antreprenoriat

Orașul și zona 
metropolitană ca 

teritoriu urban resilient 
la dezastre și neutru

din punct de vedere a 
emisiilor de carbon

Orașul și zona 
metropolitană ca 

teritoriu urban compact 
și integrat funcțional

Orașul și zona 
metropolitană ca 

spațiu incluziv, în care 
nimeni nu este lăsat în

urmă

Orașul universitar
cosmopolit și
multicultural

Universitatea

Inovația

Participarea

Coordonarea

Abordarea
metropolitană

Orașul magnet



Obiectivele specifice ale SIDU pentru anul 2030:

SMART 
CONNECTED CITY

INVENTED & 
MADE IN CLUJ

CARBON 
NEUTRAL, GREEN 

AND RESILIENT 
CITY

NO ONE LEFT 
BEHIND

20 MINUTE 
NEIGHBORHOODS

CITY AS A 
PLATFORM



Care sunt pașii următori?

• Finalizare colectare răspunsuri la adresele către primării

• Peer-review intern al Băncii Mondiale

• Peer-review extern (specialiști de la nivelul Clujului)

• Feedback de la aparatul Primăriei

• Corelare cu PMUD

• Feedback de la ADR Nord-Vest

• Consultare publică

• Aprobare SIDU în CL și de către ADI ZMC

• Lansare apeluri de finanțare POR 2021-2027



O strategie scrisă cu clujenii, 
pentru clujeni!



Vă mulțumesc pentru atenție!
Email:

mionescuheroiu@worldbank.org

mcristea@worldbank.org

mailto:mionescuheroiu@worldbank.org
mailto:mcristea@worldbank.org

