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Date generale: 
• Populaţie: 279.653 locuitori (2010) 
• Femei: 144702 
• Bărbaţi: 134951 
• Densitatea populaţiei: 1,161/km2 
• Suprafaţa: 275 km2 
• Poziţia: 46°03'20'' N / 14°30'30'' E 
• Număr studenţi (2009): 39.507 
• Număr de turişti (2009): 355.489 
• Număr de nopţi de cazare (2009): 670.758 

Ljubljana  este capitala Sloveniei şi în acelaşi timp, cel mai mare oraş din ţară. Este plasat în centrul ţării, 
istoric parte a Carniolei Interioare, şi este un oraş de dimensiune medie cu aproximativ 280,000 de 
locuitori. Ljubljana este considerată centrul cultural, ştiinţific, economic, politic şi administrativ al Sloveniei, 
ţară independentă din 1991. 
 
Ljubljana are 17 districte. În trecut era formată din cinci municipalităţi (Bežigrad, Centru, Moste-Polje, 
Šiška şi Vič-Rudnik) care încă corespund constituenţelor electorale ale oraşului. 

In 1869, Ljubljana avea puţin sub 27,000 de locuitori, un număr care a crescut la 80,000 la mijlocul anilor 
1930. Creşterea demografică a rămas relativ stabilă între 1930 şi 2007.Înainte de 1996, populaţia 
depăşea 320,000 dar scăderea numărului, a fost cauzată în principal de o reorganizare teritorială care a 
făcut ca anumite zone periferice să fie ataşate municipalităţiilor vecine. La recensământul din 2002, 39.2% 
din locuitorii Lublianei erau catolici; 30.4% erau credincioşi care nu aparţineau unei religii; 19.2% erau 
ateişti; 5.5% erau ortodocşi; 5% erau musulmani; şi restul de 0.7% erau protestanţi sau aparţineau altei 
religii 

1. Diversitatea economic ă, inclusiv inova ţii în firme şi organiza ţii 

Aproximativ 40% din populaţia oraşului Ljublijana este angajată în sectorul de servicii (comerţ, catering, 
transport şi infrastructură, financiar, construcţii, servicii de afaceri), 30% servicii de consum (administraţie 
publică, educaţie şi cercetare, servicii de sănătate) şi mai puţin de 30% în sectorul industrial. 
 
Cele mai importante companii din Slovenia sunt localizate în Ljublijana, care generează 35% din PIB-ul 
naţional.  Productivitatea (valoarea adăugată pe angajat) este cu 25% mai mare decât media naţională, în 
timp ce salariul mediu este cu 20% peste media naţională, reflectând concentraţia de angajaţi în activităţi 
bine cotate din punct de vedere salarial (bănci, asigurări, administraţie publică, industria farmaceutică 
(sursa: Pichler-Milanović [2005] http://www.rra-lur.si). 

Industria rămâne principalul angajator din oraş, notabile fiind industria farmaceutică, petrochimică şi 
alimentară. Alte domenii importante sunt cele: bancar, finanţe, transport, construcţii, comerţul, servicii şi 
turismul.  

Bursa din Ljubljana, cumpărată în 2008 de Bursa Vieneză, se ocupă cu marile companii slovene. Unele au 
sediul în zona capitalei: de exemplu, reţeaua de magazine Mercator, compania petrolieră Petrol d.d. şi 
compania de comunicaţii Telekom Slovenije. Peste 15,000 de companii operează în oraş, cele mai multe 
în sectorul terţiar. 

Mercator este un lant de retail cu sediul în Ljubljana. Compania a fost fondată în anul 1949 sub numele de 
Živila Ljubljana, dar patru ani mai târziu a fost redenumită. Astăzi, Mercator este cel mai mare lanţ sloven 
şi din sud-estul Europei în comerţul cu amănuntul, având hipermarketuri, supermarketuri şi magazine 
alimentare din Slovenia, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru, Bulgaria şi Albania. 
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SKB Banka dd este a doua bancă din Slovenia din punct de vedere al activelor de capital şi bunirilor. SKB 
are o cotă de piaţă de 11,5% măsurată prin totalul activelor şi o cotă de 18,5% a creditelor corporate. 
Numărul de angajaţi: 1047. 

Date generale economie 
Număr de afaceri (procente)  2006 2007 2008 
Micro 93.5 93.7 93.3 
Mici 3.5 3.4 3.9 
medii 1.3 1.3 1.2 
mari 1.7 1.6 1.6 
Număr de afaceri active     
micro 14.152 15.117 15.798 
Mici 528 552 661 
medii  195 218 207 
mari 263 263 278 
TOTAL 15.138 16.150 16.944 
Venituri din afaceri %     
Micro intreprinderi 15,7 16,7 15,4 
Intreprinderi Mici 9,4 9,1 10,3 
medii 13,4 13,7 12 
mari 61,5 60,5 62,3 
Număr de angaja ţi în sectorul de afaceri     
micro 35.862 39.381 38.183 
mici 16.058 15.987 20.417 
medii 16.071 17.941 18.608 
mari 67.750 67.156 67.769 
TOTAL 135.551 140.465 144.977 

 
Centre de afaceri 
Cel mai mare centru de afaceri, de magazine, recreere şi cultură este BTC Ciy din Ljubljana, care 
înregistrează un număr de 21 de milioane de vizitatori anual. Acesta are o suprafaţă de 475.000 m2 şi 
găzduieşte 450 de magazine,  un park de acvatic, casino, multiplex, şi numeroasee bănci şi firme 
renumite, precum:  

• UniCredit Bank 
• Microsoft 
• BMW 
• MSD 
• Nike 
• Novo Nordisk 
• Procter & Gamble 

Ljubljana a câştigat o reputaţie ca fiind o alegere excelentă pentru investiţii datorită locaţiei sale strategice 
pe coridoarele de transport din UE, existenţei unor facilităţi pentru mediul de afaceri,  a dezvoltării unor, 
proiecte raţionalizate de investiţii, reducerea costurilor şi potenţialul de creştere. În ultimii trei ani (2007-
2010), nici o societate Ljubljana nu a dat faliment, în ciuda crizei financiare globale.  

Două dintre cele mai mari proiecte de investiţii ale Sloveniei sunt în Ljubljana. Unul este de 144 milioane 
Euro,  iniţiativă privind managementul deşeurilor din oraş şi din alte 25 municipalităţi în următoarea 
jumătate de secol, al doilea, cu un buget de peste 350 milioane Euro, este un nou complex sportiv care 
include stadion, sala de sport multifuncţional, al doilea mare spaţiu verde din  oraş şi un mall de 90000 
mp, cel mai mare din Sud-Estul Europei. Acesta este cel mai mare proiect de investiţii public-privat în 
Slovenia. 
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1. Conectivitate (aeroport, autostr ăzi, cale ferat ă, alte mijloace) 
 
Aeroport 
Aeroportul Ljubljana Jože Pučnik este localizat în Brnik lângă Ljubljana, este cel mai mare aeroport din 
Slovenia. Distanţa faţă de capitală este de 26 km şi se poate ajunge în aproximativ 20 de minute.. 
 
În anul 2006 numărul de pasageri a fost de 1.334. 355 şi au fost înregistrate 40.991 de zboruri.  Zboruri 
ieftine sunt operate de Easyjet din Londra. Companiile care operează zboruri pe acest aeroport sunt: 

• Air France 
• Malev Hungarian Airlines 
• JAT Airways 
• CSA Czech Airlines 
• Austrian Airlines 
• Solinair 
• Turkich Airlines, etc 

Căi rutiere. Ljubljana este localizată la intersecţia unor importante căi rutiere, şi anume: 

• De la Villach (Austria): E651 
• De la Klagenfurt (Austria): E652 sau E61 
• De la Graz (Austria): E57 sau E59 
• De la Trieste (Italia): E61 sau E70 
• De ka Zagreb (Croatia): E70 
• De la Budapesta (Ungaria): E57 sau E71 

2. For ţa de lucru preg ătit ă  

În 2008 populaţia activă era la 75,4% din totalul populaţiei; 64% lucrau în sectorul privat şi 36% în sectorul 
public. În ianuarie 2007, nivelul şomajului era la 6.5% (scăzut de la 7.7% în anul precedent) scăzut în 
comparaţie cu nivelul naţional de 8.7%. rata şomajului în anul 2008 era de 2.7 %.  

 
Număr de angaja ţi în sectorul de afaceri  in 2008  
micro 38.183 
mici 20.417 
medii 18.608 
mari 67.769 
TOTAL 144.977 

În 2010 câştiguri salariale medii lunare  (EUR) erau de : 

o 1727,99 brut 
o 1081, net 
o Numărul de angajaţi: 207.494 

Sursa: http://www.stat.si/letopis/2010/31_10/31-08-10.htm 

Universitatea din Ljubljana, cea mai importantă universitate din Slovenia. Universitatea din Ljubljana. 
Situata pe un loc fruntas in topul celor mai bune universitati ale lumii, a fost atestata prima data in secolul 
al XVII-lea, sub dominatia franceza a lui Napoleon. A fost desfiintata odata cu sosirea la guvernare a 
austriecilor si refondata in 1919. Cladirea principala a fost proiectata de arhitectul Jan Vladimir Hrasky, si 
apoi de austriacul Josip Hudetz. 
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În 2008, avea 22 de facultăţi, trei academii şi un colegiu. Acestea oferă cursuri în limba slovenă în (printre 
altele) medicină, ştiinţe aplicate, arte, drept şi administraţie. Universitatea are peste 45.000 de studenţi şi 
5.800 de angaţi, profesori şi personal educativ. 

Educa ţie- indicatori  2006 2007 2008 
Număr de creşe, 
grădiniţe 

282 285 294 

Număr de şcoli primare 53 53 55 
Număr de şcoli 
secundare 

33 31 32 

Număr de copii în 
şcoala primară 

20.235 19.906 19.887 

Număr de copii în 
şcoala secundară 

24.501 23.873 2.949 

Număr de universităţi 1 1 1 
Număr de facultăţi 21 21 21 
Număr de studenţi 43.989 42.641 45.465 
Număr de studenţi 
străini 

829 833 1186 

În 2010 situaţia este următoarea: 
• Număr grădiniţe: 108  
• Număr de copii în gradiniţe:12371  
• Numpr de scoli  primare: 55  
• Număr de copii în şcoala primară: 19773  
• Număr de elevi în scoala secundară: 10557  
Sursa: Biroul de statistică al Republicii Slovenia: http://www.stat.si/letopis/2010/31_10/31-07-10.htm 
 
3. Capacitatea managementului ora şului   
 
Există două documente de planificare strategică, respectiv: Plan Strategic Spaţial şi Planul de 
Implementare a strategiee, ca parte a Planului de Dezvoltare Teritorială a Municipiului Ljubljana, fiind 
pregătite în conformitate cu noile prevederii ale legii Amenajării Teritoriului (2007). În anul 2007, Primăria 
Municipiului a Ljubljana a adoptat, de asemenea,  »Viziunea oraşului Ljubljana – anul 2025, în care sunt 
incluse 22 de proiecte strategice (din lista de aproximativ 100 de proiecte.)  
 
4. Calitatea vie ţii- cultur ă, patrimoniu, mediu, petrecerea timpului liber 

În Ljubljana sunt organizate anual 10,000 evenimente culturale, 14 fiind festivale internaţionale. 
Patrimoniu istoric. Ljubljana este cunoscută pentru identitatea sa culturală. Centrul oraşului este dezvoltat 
pe malurile râului Ljubljanica, sub dealul castelului Tivoli. Piata centrala, Trg Prešernov, cu monumentul 
de cel mai mare poet al Sloveniei (France Prešeren) este centrul oraşului. Alte repere importante includ 
cele trei poduri (Tromostovje),Podul pantofarilor (Čevljarski most) şi Trnovski  Pentru vizitarea castelului 
sunt folosite funicularul şi un tren special de oraş.   

Fondul locativ  existent în Ljubljana la data de 31.12.2009 era de 120. 459 locuinţe, din care: 
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Cultur ă 
Cultură- indicatori 2008 
Număr de muzee 14 
Număr de vizitatori 282.144 
Număr de galerii 33 
Număr de teatre 10 
Număr de biblioteci 195 

Sursa: Primăria Municipiului Ljubjana 
 

Sport 
Sport- indicatori 2006 2007 2008 
Suprafaţa pentru activităţi de recreere 
(exterioare) m2 

561.507 576.082 587.533 

Suprafaţa pentru activităţi de recreere 
(interioare) m2 

57.151 57.588 58.125 

Număr de piscine 9 9 9 
Număr de aqua- parcuri  2 2 2 

Sursa: Primăria Municipiului Ljubjana 
 
 
Sănătate 
Sănătate- indicatori 2006 2007 2008 
Număr de spitale 10 10 10 
Număr de paturi de spital 3416 3343 3343 
Număr de azile de bătrâni 6 6 6 
Număr de persoane din azilele de 
bătrâni 

1911 1911 1911 

Număr de asistaţi social 4691 4471 4325 
Sursa: Primăria Municipiului Ljubjana 
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Date generale: 
Ţară: Slovacia 
Regiune:  Bratislava 
Popula ţie:  430.000 locuitori  
Suprafa ţă:  367.7 km2 

Densitatea popula ţiei:  1.166 loc./km² 
Organizare administrativ ă: 5 districte 
Număr universit ăţi: 8 universit ăţi şi 30 de facult ăţi 
Număr de studen ţi: 56.000 
Media veniturilor lunare - 769 Euro (2010)  
Rata şomajului: 3% (2009) 
Website prim ărie : http://www.bratislava.sk/ 

Bratislava  este capitala şi cel mai mare oraş din Slovacia şi are o populaţie de aproximativ 430.000 
locuitori. Bratislava este situată pe Dunăre, aproape de graniţele Slovaciei cu Austria şi Ungaria şi destul 
de aproape de graniţa cu Republica Cehă. Se află la doar 60 de km de Viena. Munţii Carpaţi încep pe 
teritoriul oraşului (Malé Karpaty, „Carpaţii Mici”). 

Bratislava este sediul preşedinţiei, parlamentului şi guvernului slovac. În oraş se află câteva universităţi, 
muzee, teatre şi alte instituţii culturale, printre care Slovenská filharmónia (Orchestra Filarmonică Slovacă) 

Organizare 

Actuala structură a guvernului local este compusă dintr-un primar (primátor), un comitet orăşenesc 
(Mestská rada), un consiliu orăşenesc (Mestské zastupiteľstvo), comisii orăşeneşti (Komisie mestského 
zastupiteľstva), şi un birou de magistratură a oraşului 

Din punct de vedere administrativ, Bratislava este divizată în cinci districte: Bratislava I (centrul oraşului), 
Bratislava II (părţile estice), Bratislava III (părţile nord-estice), Bratislava IV (părţi vestice şi nordice), şi 
Bratislava V (părţile de sud, de pe malul drept al Dunării, inclusiv Petržalka, aria rezidenţială cel mai dens 
populată din Europa Centrală). 

In scopul descentralizării, oraşul a fost împărţit în 17 cartiere, fiecare cu propriul primar (starosta) şi 
consiliu. Numărul de consilieri din fiecare depinde de mărimea şi densitatea cartierului.   

1. Diversitatea economic ă, inclusiv inova ţii în firme şi organiza ţii 
 
PIB oraşului Bratislava este influenţat mai ales de turism, comerţ şi IT (27%), sistemul bancar (23%) şi 
industrie (22%). 
 
Există mai mult de 20.000 companii comerciale active în oraş, 42.000 de firme şi peste 50,000 de 
persoane fizice autorizate. Rata de şomaj în Bratislava a ajuns la 3.0 %, fiind de patru ori mai mica decât 
media naţională.  

Mai multe centre industriale s-au dezvoltat în şi în jurul Bratislavei. Un grup  internaţional din industria de 
automobile a fost creat, care cuprinde fabrica de automobile Volkswagen din Bratislava. Există, de 
asemenea,  foarte bine reprezentată industria chimică, de produse alimentare şi industria electro-tehnică. 
Mai mult de 1/3 din populaţia Bratislavei lucrează în sectorul terţiar (industrie).   

Cei mai mari angajatori din Bratislava sunt:  
o Volkswagen,  
o Siemens,  
o Slovak Telekom,  
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o Henkel,  
o Kraft Foods,  
o IBM, Orange,  
o T-Mobile sau E.ON.  

Oraşul este locaţia unor prestigioase companii, precum: Microsoft, Enel, Accenture, Deloitte, Lenovo, 
Tesco şi Carrefour. Sectorul financiar este bine dezvoltat. In capitala Bratislava se găsesc foarte multe 
banci sau agenţii bancare, precum:  UniCredit, Citibank, KBC, Intesa, Erste, Dexia şi Raiffeisen, şi giganţii 
din asigurări, precum Allianz şi ING. 

Bugetul oraşului Bratislava din 2010 a fost de 277 milioane Euro. Aproape 80 mil Euro din buget  provin 
din investiţii (28%). Peste 10% din buget este folosit pentru proiecte în domeniul social, cultural, de 
recreere şi petrecere a timpului liber. O mare parte din buget este folosit pentru protecţia mediului, 
inclusive în managementul deşeurilor- 20% din buget. 
 
2. Conectivitate (aeroport, autostr ăzi, cale ferat ă, alte mijloace) 
 
Cale rutier ă- Bratislava este situată la circa 57 km faţă de Viena, la 164 km faţă de Budapesta, la 276 km 
faţă de zagreb, 306 km faţă de Ljubljana, la 291 km faţă de Praga, la 540km faţă de Timişoara. Bratislava 
este în legătură cu rutele internaţionale şi autostrăzi; prin autostrada E65 cu Republica Cehă, autostrada 
D-2 din Ungaria prin E75 şi E58 rutele internaţionale în Austria. Ruta internaţională E 58 conectează 
Bratislava cu aeroportul internaţional din Viena şi E75.  Bratislava reprezintă cel mai important nod de 
trafic al Republicii Slovace, nu numai în transportul rutier. O autostradă între Bratislava şi Viena a fost 
inaugurată în noiembrie 2007.  

Port- Portul din Bratislava conferă acces direct la Marea Neagră via Dunărea, şi la Marea Nordică prin 
intermediul Canalului Rin-Main-Dunăre.  
Aeroport- Aeroportul Letisko M. R. Štefánik se află la 9 km de centrul oraşului. În anul 2010 un nou 
terminal a fost dat în folosinţă.  
Suprafa ţa aeroportului : 477 hectare 
Terminal 18 826 m2 

Total pasageri în 2010: 1 665 704, din care: 
o Trafic interna ţional: 1 620 598 pasageri 
o Trafic na ţional: 41 690 pasageri 

Companii aeriene: 
o ČSA 
o Ryanair 
o Danube Wings 
o El Al, Travel Service 
o Belle Air 
o LOT Polish Airlines  

Transportul public 
Transportul public în Bratislava (MHD) este operat de către autoritatea de transport public, DPB, care 
opereaza liniile de  autobuz, tramvai si liniile de troleibuz. 
Numărul de linii de transport public era de 122, din care: 
- Tramvai 13 
- Troleibuz 17 
- Autobuze 92 

 
3. For ţa de lucru preg ătit ă  

 
Forța de muncă 2008 2009 
Persoanel angajate  333.400 331.900 
Număr şomeri 12.400 16.300 
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Rata şomajului 3,8 % 4,7 % 
Media salariului lunar 943,5 Euro 969,9 Euro 
Număr afaceri inregistrate 39.236 43.034 

Bratislava este sediul celei mai mari universităţi (Universitatea Comenius din Bratislava), cea mai mare 
universitate tehnică (Universitatea Slovacă de Tehnologie din Bratislava), şi celor mai vechi şcoli de artă 
(Academia de Arte Interpretative din Bratislava şi Academia de Belle Arte şi Design din Bratislava) din 
Slovacia. Alte instituţii de educaţie terţiară sunt Universitatea publică de Economie din Bratislava şi 
Colegiul Tehnic Bratislava, precum şi primul colegiu privat din Slovacia, Universitatea Seattle din 
Bratislava. În total, există în jur de 56.000 de studenţi în Bratislava. 

Academia Slovacă de Ştiinţe îşi are şi ea sediul în Bratislava. Cu toate acestea, oraşul este una din 
puţinele capitale europene fără un observatory şi un planetariu. Aici s-a construit Parcul Central European 
pentru Tehnologii Inovatoare în Vajnory. Acest parc al ştiinţei şi tehnologiei combină instituţii de educaţie 
şi cercetare publice şi private.  

În Bratislava studiază 40,7 % din totalul studenţilor care studiază în Republica Slovacia. În anul academic 
2006-2007 au fost inregistraţi 121 058 studenţi  
 
4. Capacitatea managementului ora şului  

 
Oraşul a avut în 2010 un buget de 277 milioane Euro.  
Există mai multe documente strategice, şi anume: Strategia pentru dezvoltare economică şi socială 2010-
2020, şi Master planul oraşului 2007 
  
Orașul este înfr ățit cu urm ătoarele ora șe: 
• Yerevan, Armenia 
• Viena, Austria, Sofia, Bulgaria 
• Ruse, Bulgaria 
• Larnaka, Cipru 
• Praga, Republica Cehă 
• Alexandria, Egipt 
• Turku, Finlanda 
• Ulm, Germania 
• Bremen, Germania 
• Thessaloniki, Grecia 
• Szekesfehervar, Ungaria 
• Perugia, Italia 
• Rotterdam, Olanda 
• Moscova, Rusia 
• Saratov, Rusia 
• Ljubljana, Slovenia 
• Izmir, Turcia 
• Kiev, Ucraina 
• Cleveland, USA 
 
5. Calitatea vie ţii 

În 2006, Bratislava avea 77 facilităţi comerciale de cazare (dintre care 45 erau hoteluri), cu o capacitate 
totală de 9.940 de paturi. Un total de 686.201 vizitatori, dintre care 454.870 erau străini, au stat cel puţin o 
noapte acolo. În total, vizitatorii au fost cazaţi pentru 1.338.497 nopţi. Cu toate acestea, mare parte dintre 
turişti vizitează Bratislava o singură zi, şi numărul lor exact nu este cunoscut. Majoritatea turiştilor străini 
provin din Republica Cehă, Germania, Marea Britanie, Italia, Polonia, Austria, Franţa, Statele Unite, 
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Japonia şi Ungaria. 
Oferta de spaţii în Bratislava este de 1.369 milioane m2 în  2010.  

Patrimoniu, Cultur ă 

Complexul Muzeal al oraşului Bratislava cuprinde 9 muzee: 

• Muzeul Istoriei Oraşului – Primăria Veche 
• Muzeul Viticulturii şi Muzeul Interioarelor Istorice – Palatul Apponyi 
• Muzeul Armelor – Turnul Michael 
• Muzeul Farmaciei 
• Muzeul Ceasurilor – Casa Shepherd 
• Muzeul Johann Nepomuk Hummel – locul de naştere a lui J.N.Hummel 
• Muzeul Arthur Fleishmann 
• Castelul Devin 
• Galeria Naţională Slovacă (Slovenska narodna galeria)  

Datorită localizării sale la poalele Carpaţilor Mici şi vegetaţiei sale riverane, pe terenuri udate de Dunăre, 
Bratislava are păduri apropiate de centrul oraşului. Cantitatea totală de spaţiu verde public este de 
46,8 m² de locuitor.  

Grădina Zoologică din Bratislava este situat în Mlynská dolina şi găzduiesc peste 120 de specii de origine 
domestică, străină sau exotică. 

Oraşul are mai multe lacuri naturale şi artificiale, majoritatea folosite în scopuri recreative. Exemplele 
includ lacul Štrkovec în Ružinov, Kuchajda în Nové Mesto, Zlaté Piesky şi lacurile Vajnory în nord-est, şi 
lacul Rusovce în sud. 
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Date generale: 
Ţara: Ungaria 
Regiunea: Dél – Alföld  
Comitat/jude ţ: Csongrád 
Suprafa ţa- 280.84 km2  
Popula ţia (2010)  -  169,731 locuitori 
Densitate  604.2/km2  
Rata somajului : 3,7 % (2007) 
Numar de studen ţi anual : 30.000 
Diplom ă universitar ă: 20.7% din populaţia oraşului Szeged 
Studii liceale -  72% din populaţia oraşului   
 
Situat la confluenţa râurilor Tisa şi Mureş, Szeghed este al patrulea oraş din Ungaria şi la doilea centru 
universitar din ţară. Szeged este recunoscut internaţional pentru paprika, salam şi supa de peşte. Szeged 
este oraşul de reşedinţă al comitatului Csongrád şi centrul regiunii Dél – Alföld din Ungaria. În prezent, 
Szeged este un important centru cultural, universitar şi sportiv, precum şi o atracţie turistică foarte 
populară. 
 
Orasul Szeged se numară printre cele mai bogate și mai prospere orase din Ungaria. Economia se 
bazează preponderent pe agricultură și comerț, dintre produsele sale tradiționale fiind caracteristice 
ardeiul de boia, tutunul, peștele precum și papucii brodați, moștenire a vremurilor ocupației turcești.  

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Szeged 
 
1. Diversitatea economic ă 
 
Cele mai dezvoltate ramuri ale economiei sunt industria de prelucrare a cărnii şi agricultura. Centru al 
industriei alimentare din Ungaria, oraşul este cel mai des asociat cu salamul Pick şi cu paprika. În 
împrejurimile oraşului se fac extracţii însemnate de ţiţei şi de gaze.  
 
La sfârşitul anului 2008 Szeged, puţin mai mult de 20.000 organizaţiile economice înregistrate, 
întreprinderile din regiunea ocupând un procent de 12%.  

Economia oraşului este dominată de industria de procesare, în timp ce industria alimentară, textilă, 
chimică şi construcţiile şi industria construcţiilor de maşini sunt şi ele importante.  Szeged este asociat cu  
Pick salami şi paprika. Două treimi din materialele de construcţie utilizate în Ungaria sunt produse de 
companii din Szeged, precum  KÉSZ Ltd. care operează in  Szeged's First Industrial Park (cu o suprafată 
de 11,3 hectare). 

Număr agen ţi  economici:17812 
Corporaţii, din care: 

o Bt: 4055 
o Ltd.:2752 
o Cooperative:80 
o Altele :946 

Firmele care operează în sectorul economic: 
o Agricultură, silvicultură, wildlife management: 356 
o Industrie şi construcţii: 2707 
o Comerţ şi turism: 4043 
o Transporturi, poştă şi telecomunicaţii: 819 
o Imobiliare şi sectorul de afaceri: 6056 
o Hoteluri şi restaurante: 623 
o Alte servicii: 3206 

Companii care domin ă pia ţa 
Compania Sector de activitate 
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MOL Rt petrol 
PICK Salami and Meat Processing Plant Ltd. Industrie alimentară - carne 
Phoenix Rubber Rubber Industries Ltd. Industria chimică 
INVITEL Inc. Servicii de telefonie fixă 
DÉMÁSZ Inc. Furnizare de energie electrică 
DÉGÁZ Inc. Gaze naturale 
TISA VOLÁN Inc. Transport de pasageri 
METRO Holding Hungary Kft wholesale services 
Pannon GSM Servicii de telefonie mobilă 
T-MOBILE Servicii de telefonie mobilă 
MATÁV Servicii de telefonie fixă 
Oil exploration Co. Industria chimică - ţiţei 
Szeged Waterworks Ltd. Furnizare de apă 
SOLE Szegedtej Inc. Industria alimentară – lactate 
Medikémia Inc. Industria chimică – vopseluri 
Florin Inc. Industria chimică 
Swedish Match Hungaria Kft matrimoniale 
(sursa: http://www.szegedvaros.hu/  ) 
 

Principalele companii 

Name Nationalitate Sector de activitate Nr. angaja ţi 
Pick Szeged Zrt. Ungaria Băuturi şi alimente 2 883 
Tisza Volán Zrt. Ungaria altele 1 439 
Égáz-Dégáz Zrt. Franţa Altele 722 
Kész Kft. Ungaria altele 605 
 
 
Sectoare prioritare pentru investi ţii   

• biotehnoloie 
• energie regenarbilă 
• IT software 
• IT telecoms 
• logistică 
• industrua farmaceutică 

http://logo.itdhungary.com/?city=Szeged&page=Mayors_welcome 
 
2. Conectivitate  
 
Căi rutiere 
Apropierea de graniţa cu România şi Serbia face ca Szeged să fie un centru regional commercial Oraşul 
este situat strategic: respectiv pe Drumul European 5 E75 (care face parte din reţeaua internaţională de 
drumuri europene) şi pe Drumul European 43 (E68) – care este o şosea care leagă Ungaria de România - 
pleacă din oraşul maghiar Szeged (Seghedin) şi ajunge la Braşov, România, are o lungime totală de 529 
de kilometri, din care 52 de kilometri, pe teritoriul Ungariei, iar 477 de kilometri, pe teritoriul României.  
Acestea sunt coridoare europene (IV şi X/B Helsinki). Călătoria de la Budapesta la Szeged este de 1 oră 
şi ½ pe autostrada M5, la o distanţă de 165 km.  Distanţa de la oraş la autostrada M5  este de 48 km.  
 
Port 
Terminalul RO-LA Szeged se ocupă cu transporturi de mărfuri către ţările din vestul Europei (Austria, 
Italia, marea Britanie).  Râul Tisa este utilizat pentru transportul cu vase de până la 1500 tone.  

Aeroport 
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Cel mai apropiat aeroport în partea de vest a oraşului, la 5 km distanţă de oraş, pe drumul naţional 55.  
(Baja Road). Aeroportul de la Szeged este echipat cu sistem modern de iluminare şi are trafic 
internaţional pentru avioanele mici (zboruri de afaceri şi sport).  

Sursa: http://airportszeged.hu 

Transport public 

Transportul public in Szeged este asigurat de două companii, respectiv:  Tisza Volán Share Holding 
Company – companie de stat şi o companie a municipalităţii Szeged Transport Company. The Tisza 
Volán Company operează autobuzele exclusiv şi asigură 46% din numărul de pasageri; the Szeged 
Transport Company operează patru linii de tramvai şi trei linii de autobuz, asigurand  54% din numărul de 
pasageri. 
 

Sursa: http://www.szkt.hu/page.fcgi?nyelv=en 
3. For ţa de munc ă 
 
Rata de şomaj in Szeged era de 6.7% în 2005 şi de 3.7% în 2007. Szeged are ca priorităţi de dezvoltare 
în anii de urmează sectoarele de activitate concentrate în jurul Universităţii de Szeged. Este al doilea cel 
mai important centru pentru companiile de biotehnologie din Ungarie, acesta concentrând aproximativ 
20% din companiile ce activează în acest domeniu. 
 
Universitatea din Szeged este al doilea cel mai mare centru de educaţie şi cercetare din ţară, centrele 
sale de biotehnologie având peste 1500 de angajaţi. Centrul de cercetare neurobiologică de la Szeged. 
Programul Szeged Biopolisz Pole Programme are ca scop crearea unui mediu favorabil pentru cercetarea 
centrată pe colaborarea în regiune, precum şi dezvoltarea cluster-ului biotech în zona Szeged 
(http://www.norbiobase.no/filestore/Pdf-files/INBDP_reports/ReportontheHungarianbiotechsector-June09.pdf.  
 
Szeged este la doilea centru universitar şi de cercetare-dezvoltare după Budapesta.  Szeged cheltuieşte 
5.6% din bugetul naţional alocat pentru cercetare- dezvoltare. Universitatea din Szeged a fost clasificată 
ca fiind cea mai bună universitate din Ungaria în anul 2005 şi una dintre cele mai bune 100 de universităţi 
din Europa.  Universitatea din Szeged are 30,000 studenţi/anual şi este plasată pe locul 303 din un total 
de 401 universităţi din lume, clasament realizat de  Academia Modială a Universităţile.    
 
Oraşul are 62 de grădiniţe, 32 de şcoli elementare, 18 licee şi o universitate.  

 
4. Capacitatea managementului ora şului   

Orașe înfrățite: 
• Cambridge, UK 
• Darmstadt, Germania 
• Nice, Franța 
• Odesa, Ucraina 
• Rakhiv, Ucraina 
• Parma, Italia 
• Liege, Belgia 
• Kotor, Muntenegry 
• Roterdam, Olanda 
• Targu Mureș, Romania 
• Subotica, Serbia 
• Timișoara, România 
• Toledo, USA 
• Turku, Finlanda 
• Lodz, Polonia 
• Weinan, China 
• Larnaca, Cipru 
• Pula, Croația 
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• Varna, Bulgaria 
5. Calitatea vie ţii  
Cheltuielile de întreţinere din Szeged sunt cu 30% mai mici decât cele din Budapesta şi costurile de viaţă 
sunt mult mai mici decât în capitală.  

Sursa: http://logo.itdhungary.com/?city=Szeged&page=Why_to_invest 
 

Servicii  Număr Detalii  

Spitale 24  

Bănci 45  

Centre 
Comerciale 4 1 mall, 2 hipermarketuri, 2 centre comerciale 

Restaurante 47  

 

Cultur ă/petrecerea 
timpului liber Număr Detalii 

Cultură 29 2 muzee , 3 teatre, 2 cinematografe, 1 librărie municipală, 1 librărie a 
universităţii , 10 centre comunitare 

Petrecerea timpului 22 Zoo Szeged, 16 monumente, Grădina botanică, Baie termală, 3 piscine 

Cultur ă - Szeged oferă un program cultural variat: Opera din Szeged,  Compania de Balet, Orchestra 
Simfonică, teatre; “Collegium Artium” este o serie variată de lecturi pe diverse teme de artă, literatură şi 
muzică; în cursul verii, Teatrul în aer liber din faţa Bisericii Votive atrage aproximativ 4.000 de spectatori 
în fiecare noapte la spectacole de muzică şi operă.  

Timp liber - Muzeele, galeriile de artă, expoziţiile, festivalurile, târgurile, cinematografele, Grădina 
Botanică, Observatorul Astronomic etc., oferă nenumărate posibilităţi de petrecere a timpului liber. Muzeul 
de istorie Ferencz Móra atrage aproximativ 350.000 de vizitatori în fiecare an. Oraşul găzduieşte 
numeroase târguri pe parcursul anului: în Piaţa Dóm un târg de artă meşteşugărească ţinut de obicei 
înaintea Crăciunului, un târg general  în Piaţa Széchényi, un festival al berii, un târg industrial, care adună 
sute de companii locale şi internaţionale. 
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Fişa nr. 4  
 
 

STUDIU DE CAZ - NOVI SAD 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Date generale: 
Ţară: Serbia 
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Provincie:  Voivodina 
Regiune:  Bačka de Sud 
Popula ţie:  367.449 locuitori (în 2009) 
Suprafa ţă:  699 km2 

Organizare administrativ ă: două municipalităţi (Novi Sad şi Petrovaradin) şi are 16 districte 
Rata şomajului: 
Număr facult ăţi: 19 facult ăţi 
Număr de studen ţi: 34.188 (2006/2007)  
Număr de absoLven ţi: 4306 în 2007 
Media veniturilor în ianuarie 2010  era de 475 Euro (brut) şi de 342 (net).  
Numărul total de şomeri  în 2008 era de 26.905, respectiv 14.65%.  
Website prim ărie : www.novisad.rs 
 
Novi Sad  este un oraş în Serbia, cu o populaţie de 367.449 locuitori (2009). Este capitala  provinciei 
Voivodina şi un mare centru industrial şi cultural. Oraşul mai este cunoscut ca Atena Sârbească (Srpska 
Atina). Oraşul se află în regiunea Bačka de Sud. Novi Sad este al doilea mare oraş din Serbia, după 
Belgrad. Oraşul este situat la graniţa dintre regiunile Bačka şi Srem, pe malurile Dunării şi Canalului 
Dunăre-Tisa, lângă pantele nordice ale muntelui Fruska Gora. 
 
De când a fost fondat în 1694, Novi Sad a devenit centrul culturii sârbeşti şi şi-a câştigat denumirea sa de 
Atena sârbească. Astăzi, Novi Sad este un mare centru industrial şi financiar al economiei sârbeşti şi este 
de asemenea unul dintre cele mai mari locuri de construcţie din zonă.  
  
1. Diversitate economic ă 
Centru economic al Vojvodinei are 3 621 012 m2 de spaţii de birouri; este centru financiar şi bancar; are 
agricultură dezvoltată şi industrie petrolieră. 
 
Novi Sad este centrul economic al Voivodinei, regiunea agricolă cea mai fertilă din Serbia. Oraşul este de 
asemenea unul dintre cele mai mari centre economice şi culturale din Serbia şi fosta Iugoslavie. Novi Sad 
are 3.621.012 de metri pătraţi de spaţii de birouri. Novi Sad a fost întotdeauna un oraş relativ dezvoltat în 
cadrul Iugoslaviei. În 1981 PIB-ul din Novi Sad, pe cap de locuitor a fost 172% din media iugoslavă. În anii 
1990, oraşul (la fel ca restul Serbiei) a fost grav afectat de un embargo comercial impus la nivel 
internaţional şi de hiperinflaţia dinarului iugoslav. Embargoul şi proasta administrare economică a dus la o 
degradare sau decesul unei industrii odată mari, cum ar fi Novkabel (industria de cabluri electrice), 
Pobeda (industria metalurgică), Jugoalat (unelte), Albus şi HINS (industria chimică). Practic, singura mare 
facilitate viabilă rămasă este rafinăria de petrol, situat în nord-estul oraşului (împreună cu centrala 
termică), în apropiere de aşezarea Šangaj. 
 
Economia din Novi Sad a recuperat cea mai mare parte din această perioadă şi a crescut puternic 
începând cu anul 2001, trecerea de la economia bazată pe industrie la sectorul terţiar. Procesele de 
privatizare a statului şi a societăţiilor deţinute de întreprinderi, precum şi puternicul stimulent privat, a 
crescut ponderea companiilor private la peste 95% în zonă, şi întreprinderile mici şi mijlocii domină 
dezvoltarea economică a oraşului. 
 
Importanţa Novi Sad ca un centru financiar este dovedită de numeroase bănci, cum ar fi Vojvođanska 
Bank, Erste Bank, Banca Kulska, Meridian Bank, Metals Bank, NLB Continental Bank şi Banca Panonska; 
şi a doua companie de asigurare ca mărime din Serbia - DDOR Novi Sad. Oraşul este, de asemenea, 
sediul companiei petroliere de stat - Naftna Industrija Srbije. Este, de asemenea, sediul pieţei grâului. 
 
La sfârşitul anului 2005, biroul de statistică din Serbia a publicat o listă cu oraşele cele mai dezvoltate din 
Serbia, lista plasa oraşul Novi Sad la nr. 7 la venitul naţional, în spatele unor municipii ca Belgrad şi 
Bečej, cu 201.1% peste media din Serbia. 
 
Există un număr total de 13.941 întreprinderi. Ramurile comerciale dominante sunt comerţ, transport şi 
industria de prelucrare (în special producţia de alimente, băuturi, tutun, hârtie şi celuloză). 
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Structura pe sectoare de activitate- 2008 (http://w ww.novisad.rs) 
 
 

 
Sursa: http://www.novisad.rs/en/node/726 

 
 
 
 
 

Nr. crt Tipul de activitate 
Nr 
de 

firme 

Procent din num ărul total 
de firme apar ţinând 
acelusia şi sector de 

activitate 

Procent 
din 

num ărul 
total de 

firme Mari  Medii  Mici  
1 Agricultură şi vânătoare 177 1,69 9.04 89,27 2,33 
2 Silvicultură 3 33.33 0,00 66,67 0.04 
3 Managementul apelor 2 50,00 50,00 0,00 0.03 
4 Pescuit 7 0 14,29 85,71 0,09 
5 Exploatare minieră 9 22,22 11,11 66,67 0,12 
6 Industria alimentară, a băuturilor si a 

tutunului 
216 3,24 8,80 87,96 2,85 

7 Producţia de textile şi produse din textile 89  1.12 3.37 95.51 1.17 
8 Procesare de pielărie şi produse de pielărie 16  0.00 6.25 93.75 0.21 
9 Procesarea lemnului şi produse de lemn 87  0.00 5.75 94.25 1.15 
10 Producţia de celuloză şi hârtie, industrie de 

tipărituri şi publicaţii 
245  0.41 2.86 96.73 3.23 

11 Producţie de cocs şi derivate din ţiţei 4  0.00 50.00 50.00 0.05 
12 Producţia de produse chimice, fibre 

sintetice şi artificiale 
48  4.17 10.42 85.41 0.63 

13 Produţia de cauciuc şi produse plastice 58  1.72 3.45 94.83 0.77 
14 Producţia altor minerale non-metalice 47  0.00 8.51 91.49 0.62 
 Producţia de metale şi alte bunuri din metal 148  1.35 4.05 94.60 1.95 
15 Producţia altor maşini şi echipamente 81  0.00 8.64 91.36 1.07 
16 Producţia de aparatură electrică şi optică 196  1.02 4.08 94.90 2.58 
17 Producţia mijloacelor de transport 29  3.45 6.90 89.65 0.38 
18 Alte industrii de procesare 113  0.88 1.77 97.35 1.49 
19 Producţia şi furnizarea de apă, gaz şi 

current electric 
10  50.00 0.00 50.00 0.13 

20 Industria de construcţii 664  1.51 6.32 92.17 8.75 
21 Comerţ cu amănuntul şi ridicata, şi 

repararea vehiculelor cu motor şi a 
produselor pentru uz personal 

3,236  0.62 3.15 96.23 42.66 

22 Hoteluri şi restaurante 130  0.77 1.54 97.69 1.71 
23 Transport, comunicaţii şi depozitare 504  0.40 2.18 97.42 6.64 
24 Mediere financiară 37  0.00 8.11 91.89 0.49 
25 Activităţi imobiliare, închirieri şi activităţi de 

business 
1,197  0.42 2.09 97.49 15.78 

26 Administraţie publică şi apărare; asigurări 
obligatorii 

1  0.00 0.00 100.00 0.01 

27 Educaţie 78  0.00 0.00 100.00 1.03 
28 Sănătate şi asistenţă socială 14  0.00 7.14 92.86 0.19 
29 Alte utilităţi, activităţi sociale şi personale 140  2.14 4.29 93.57 1.85 
30 TOTAL 7,586  0.94 3.74 95.32 100 
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2. Conectivitate 
 
Novi Sad este conectat de autostradă la Subotica şi Zrenjanin, prin autostradă la Belgrad şi de cale ferată 
pentru marile oraşe europene, cum ar fi Viena, Budapesta, Kiev şi Moscova.  Oraşul se află la intersecţia 
Coridorului X, care leagă Novi Sad prin drumurile europene E75 şi E-70 cu ţările din nord estul Europei, 
pe de o parte şi cu Sud estul Europei, pe de altă parte.  
 
Una din structurile cele mai renumite din oraş sunt podurile peste Dunăre, care au fost distruse în fiecare 
război şi apoi reconstruite. Oraşul este la aproximativ 90 de minute de aeroportul din Belgrad, Nikola 
Tesla, care se conectează cu capitalele din Europa. 
 
Novi Sad este port şi canal de trafic pe Coridorul VII. Pe teritoriul oraşului existp trei porturi internaţionale 
echipate, cu capacitate mare de depozitare şi transbordare.   
 
Cel mai apropiat aeroport este aeroportul internaţional Nikola Tesla din Belgrad, aflat la o distanţă de 80 
km, şi aeroportul sportiv de la Cheney, aflat la 16 km distanţă de centrul oraşului. 
 
Transportul public 
 
Principalul sistem de transport public din Novi Sad este format din linii de autobuz. Există 21 de linii 
urbane şi 29 linii de tramvai. Operatorul este JGSP Novi Sad, cu staţia de autobuz principală la începutul 
"Bulevardului Libertăţii". În plus, există numeroase companii de taxi care deservesc oraşul. Oraşul a avut 
un sistem de tramvai, dar a fost demontat în 1958. 

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Novi_Sad  
 
3. For ţa de munc ă 
 
Structura nivelului de educa ţie a popula ţiei (peste 15 ani) în 2002 era urm ătoarea: 

 
http://www.novisad.rs/en/content/qualified-and-experienced-workforce 

Novi Sad este unul din cele mai importante centre universitare şi de cercetare ale Serbiei: 2 universităţi 
(15 facultăţi) şi 7 facultăţi private, numeroase şcoli profesionale şi tehnice, colegii private şi institute de 
cercetare. 
 
4. Capacitatea managementului 
În anul 2009 Primăria a elaborat strategie de dezvoltare economică a oraşului pentru perioada 2011-2014.  

(http://www.novisad.rs/files/Novi%20Sad%20Economic%20Development%20Strategy.pdf ). 
 
5. Calitatea vie ții  
 
Oraşul are numeroase societăţi culturale şi de artă. Din anul 2000, Novi Sad este gazda festivalului EXIT, 
cel mai mare festival muzical al verii din Serbia şi din regiune, a singurului festival  de teatru alternativ şi 
nou din Serbia – INFANT, a celui mai proeminent festival internaţional de literatură pentru copii - Zmaj 
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Children Games şi a Festivalului de Jazz Novi Sad. Alături de Teatrul Naţional Sârbesc, care a fost 
înfiinţat în 1861, alte instituţii culturale sunt: Academia Sârbă de Ştiinţă şi Artă, Biblioteca Matica Srpska, 
Librăria Municipală, Arhivele Novi Sadului şi Azbukum.  
Sport  
Centrul sportiv şi de afaceri „Voivodina”, deschis în anul 1981, este unul dintre cele mai mari şi mai 
frumoase centre sportive din Europa. În prezent, în Novi Sad sunt active aproximativ 220 de asociaţii 
sportive. Sportivi din Novi Sad au participat la Campionatele europene şi mondiale şi la Jocurile Olimpice.  
 
Timp liber 
Oraşul are câteva muzee: Muzeul Vojvodinei, fondat în 1847, Muzeul Novi Sad, mai multe galerii de artă 
publice şi private. Este faimos şi pentru una din cele mai mari cetăţi din Europa.  În Novi Sad totul este la 
îndemână, ritmul vieţii este unul destins, mâncarea este delicioasă şi din abundenţă. Împrejurimile Novi 
Sadului sunt excelente pentru ieşiri în natură. În imediata apropiere a oraşului se află Parcul Naţional 
Fruška Gora cu 16 mănăstiri, un mic orăşel - Sremski Karlovci cu un muzeu al mierii şi cu crame, iar 
adepţii frecvenţi ai mişcării "mâncării încete" vor găsi raiul pe pământ în numeroasele ferme tradiţionale 
numite "salaşi" şi restaurante pe Dunăre. 
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Fişa nr. 5  
 
 

STUDIU DE CAZ - ZAGREB 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PUG TIMISOARA – Studiu de economie urbana 

 

IHS Romania / mai 2011 

 
110

Date generale: 
Ţară: Croația 
Regiune:  Zagreb 
Popula ţie:  804,200 (2008)locuitori  
Suprafa ţă:  641.22 km2 

Densitatea popula ţiei:   
Organizare administrativ ă: 17 districte 
Număr universit ăţi: 1 universitate şi 5 colegii 
Număr de studen ţi: 57.000 
Media veniturilor lunare - 781.32 €  
Rata şomajului: 14%- 2007, 13,2 % (2008), 6.2%- 2009 
Persoane angajate : 421 585 (2008) 
Şomeri:  27 808 (6.2%) 
Website prim ărie : http://www.zagreb.hr 
 
 
Zagreb  este capitala Croaţiei și este situat pe versantul muntelui Medvednica şi pe malul râului Sava, 
la o altitudinee de 120 m. Amplasarea favorabilă din punct de vedere geografic în partea de sud-vet a 
bazinului panonic, care se extinde spre regiunile alpină, dinarică, adriatică şi panonică, oferă cea mai 
bună legătură de trafic între Europa centrală şi Marea Adriatică. 
 
Poziţia în trafic, concentrarea industrială (prelucrarea metalului, electricitate, textile, industria chimică, 
farmaceutică, tipografică şi a pielii, prelucrarea lemnului, industria hârtiei etc.), instituţiile sale ştiinţifice 
şi tradiţia industrială sublinează poziţia sa economică fruntaşă. Oraşul este relativ prosper după 
standardele est-europene, cu toate că veniturile medii şi preţurile sunt mai mici decât în vest. 
 
În Zagreb se află instituţiile administrative centrale ale statului (legislative, judiciare, executive, 
monetare, de apărare, de sănătate, culturale, educaţionale, etc 
 
1. Diversitate economic ă 

Industria (2002): 
• Fabricarea de produse alimentare şi băuturi 25.09% 
• Eletricitate, gaze, apă caldă şi apă caldă  16.52% 
• Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice  7,19% 
• Fabricarea de maşini electrice şi aparatura 9.03% 
• Edituri, poligrafie şi reproducerea  media 9,29% 
• Mass-media de radio, televiziune şi communicatii  8,42% 
• Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1, 87% 

 
Cele mai importante ramuri ale industriei sunt: fabricarea de maşini şi aparate electrice, chimice, 
farmaceutice, textile, alimentară şi de prelucrare băutură. Zagreb este centru de afaceri şi comerţ 
internaţional. Oraşul Zagreb are cel mai mare produs intern brut pe cap de locuitor în Croaţia (19.132 
dolari în 2005, comparativ cu media croată de 10.431 dolari ). În iulie 2008, salariul mediu lunar net în 
Zagreb a fost 6228 kuna, aproximativ 1.356 dolari (media croată este 5234 kuna, aproximativ 1.140 
dolari). În 2006, rata medie a şomajului de la Zagreb a fost de aproximativ 8,6%. 
 
34% din companiile croate au sediul în Zagreb şi 38,4% din mâna de lucru din Croaţia lucrează în 
Zagreb, inclusive toate băncile, utilităţi şi companii de transport public. Companiile din Zagreb asigură 
52% din  
 
Companiile din Zagreb asigură 52% din cifra de afaceri totală şi 60% din profitul total din Croaţia în 
2006, precum şi 35% din export croat şi 57% din import croat. 

 
Contribuţia oraşului Zagreb – întreprinderile private: 

• 52.1% din veniturile totale;  
• 56.1% câştigurile salariale brute;  
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• 32.1% din numărul de afaceri;  
• 39.6% din numărul total de angajaţi în mediul privat. 
 
City’s share in Croatia’s GDP runs from 30 to 30,8%  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. For ța de munc ă, educa ție 

 
Media salariului net - Salariul mediu net-media naţională - Zagreb: € 840; Croatia € 720  
Somaj - În Zagreb în primele 6 luni din 2010 erau aproximativ 36.852 şomeri.  În Zagreb 30,000 companii, 
respectiv 33% din totalul companiilor din Croaţia 
Persoane angajate:  424,263 persoane angajate (2009) sau 28% din totalul persoanelor angajate din 
Croaţia.  
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Educa ție, cercetare 
Universitatea din Zagreb este cea mai veche din Croaţia şi una dintre cele mai vechi din Europa, fiind  
fondată în 1669 Până în prezent mai mult de 200.000 de studenţi au absolvit, mai mult de 18 000 au 
masterat, mai mult de 8000 au diploma de doctor. Exista 22 de institute în domeniile ştiinţelor sociale şi 
naturale. Zagreb este sediul de HAZU - Academia Croată de Ştiinţe 
 
 
3. Conectivitate 

Zagreb este situată la circa 116 km faţă de Ljubljana,  la 270 km faţă de Viena, 276 km Bratislava, la 
303 km faţă de Budapesta şi 796 km faţă de Timişoara. 
 
Căi rutiere 
Zagreb este localizat la intersecţia unor importante căi rutiere, şi anume: 
- A1/A6 , care să conducă la Gorski Kotar, Litoral şi Dalmaţia; 
- A3 duce la Rakitje, Samobor, Žumberak şi Slovenia şi la est la Rugvica, Ivanić-Grad, Slavonia şi 
Serbia;  
- A2;  
- A4 duce la nord-est Varaždin, Čakovec, Ungaria şi pe Europa de Est;  
- sud-est A11 care să conducă la Velika Gorica, Sisak şi Petrinja 
- B28 către Vrbovec, Bjelovar şi Virovitica. 
Zagreb are legături foarte bune de transport cu alte ţări şi alte părţi ale Croaţiei. 
 
Port 
Rîul Sava trece prin oraş, dar nu este navigabil. Cel mai apropiat port este la Sisak, situat la 
aproximativ 50 km. 
 
Aeroport 
Aeroportul din Zagreb este situat la distanţa de 15 km faţă de oraş. Numărul de pasageri în 2008 a fost 
de peste 2.200.000 pasageri. Companii care operează: Aeroflot, Air France, Austrian airlines, Croatia 
Airlines, German Wings, Čsa, Iberia, Lufthansa, Malev, Sas International (Scandinavian airlines), TAP 
Portugal, Turkish Airlines, Wizz Air. 
 
Alte aeroporturi aproape de Zagreb: 
• Banja Luka BNK (139 km)  
• Graz Thalerhof GRZ (149 km)  
• Maribor MBX (96 km)  
• Rijeka RJK (123 km)  
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• Saarmelleek Aerodrome SOB (135 km) 
 
Transport public 
- 19 linii de tramvai 
- 118 linii de autobuz 
- Metrou 
- 2 funiculare 

 
4. Capacitatea administra ției publice 

 
Relații internaționale, orașe înfrățite 

• BOLOGNA, Italia 
• BUDAPESTA, Ungaria 
• Cracovia, Polania 
• KYOTO, Japonia 
• Lisabona, Portugalia 
• LJUBLJANA, Slovenia  
• Mainz, Germania 
• PITTSBURGH, USA  
• SARAJEVO, Bosnia și Herzegovinaâ 
• SHANGHAI, China  
• ST. PETERSBURG, Rusia 
• TROMSØ, Norvegia 
• Viena, Austria 

 
Asociații în care orașul este membru: 

• ICLEI- http://www.iclei.org 
• Euro Cities- http://www.eurocities.eu/main.php 
• AER- http://www.aer.eu/about-aer/aer-members/member-regions.html 
• UNION OF CENTRAL AND SOUTHEASTERN EUROPEAN CAPITALS  

http://www.cseecunion.org/ 
 

5. Calitatea vie ții 

Cultura-  Zagreb are 32 muzee, care reflectă istoria, arta și cultura națională, dar și din Europa și alte 
continente. Galeriile cuprind peste 3,6 milioane exponate. De asemenea, aici sunt 24 de teatre.  

Locuin țe- În anul 2001 erau peste 275 464 de locuințe, ceea ce inseamnă o medie de locuire de 2,80. 

Sănătate- În Zagreb sunt 17 spitale și un număr de 3908 doctori cu un număr de 6562 de paturi de spital.  

Turism - În Zagreb sunt 44 de hoteluri, cu un număr de locuri de cazare de 6655. Numărul de turiști în 
2009 se ridica la 633 517 persoane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surse: 
http://www1.zagreb.hr/zgstat/o_zagrebu_stat.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Zagreb 
http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=1979 
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Fişa nr. 6  
 
 

STUDIU DE CAZ - BRNO 
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Date generale 
Ţara: Republica Ceh ă 
Regiunea: Moravia de sud 
Comitat/jude ţ: Brno oraș 
Suprafa ţa- 230.19 km²   
Popula ţia (2010)  -  405,000 locuitori 
Densitate  1,610 locuitori / km² 
Rata somajului (2009) : 8,17 % 
Numar de studen ţi anual : 40.000 

 
Orașul Brno este al doilea oraș ca mărime din Republica Cehă și este situat la confluența răurilor Svitava 
și Svratka in regiunea Moravia de Sud. Orașul este divizat în 29 de districte administrative.  
 
1. Diversitatea economic ă, inclusiv inova ţii în firme şi organiza ţii 
Brno are o lungă tradiție în industrie. În oraș a fost foarte bine dezvoltat sectorul de servicii, astfel că în 
oraș sunt localizate aici o serie de bănci, firme de consultanță și audit, companii de construcții. 
Brno este un centru cu tradiție în organizarea de târguri internaționale, aici organizându-se un festival 
internațional. Brno este al doilea centru educațional din Cehia, oferind o gamă largă de specialități 
academice.  
Unul dintre punctele tari ale orașului este forța de muncă bine calificată. Brno este unul dintre cele mai 
vechi centre industriale din Europa Centrală și în prezent este cel mai puternic oraș din punct de vedere 
economic din Republica Cehă. La nivel regional, Brno are o influență majoră în Regiunea Moravia de sud. 
Motivele pentru care orașul are o contribușie majoră la produsul intern brut sunt date de stabilitatea 
economică din cadrul intreprinderilor mari idnustriale, influxului de investititori străini, investițiilor în 
construcții, dezvoltarea sectorului de servicii.  
Industria mecanică este cea mai importantă în sectorul industrial. Alte industrii importante sunt cele 
electrice, componentele pentru industria de automobile. Alte sectoare importante sunt: industria chimică, 
industria farmaceutică și alimentară.  Brno ocupă locul doi în ceea ce privește investițiilor străine, printre 
proiectele de dezvoltare sunt: Zona industrială Brno,  Černovick á Terrace, unde sunt situate companii 
precum: Honeywell, Carclo Technical Plastic, Daikin, Ohmori Technos Corporation, Daido Metal, Aguna, 
Bomar, Intelek Invest, Nitto Denko Czech, Bosch Rexroth.  
 
Structura economică a orașului Brnă este (2006) 

 
 
Număr de agenți economici din anul 2010 era de 115,849, respectiv: 
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Sediile următoarelor firme sunt localizate în Brno: ACER Czech Republic, ADC Czech republic, Andrew 
Telecommunications, Banta Global Turnkey, BGS LEVI Czech, Bodycote HT, Edwards Services, Fermat 
CZ, GigaByte Technology, Maehler&Kaege CZ, ModusLink Czech Republic, Pilkington CzechTAM 
Europe 
 
În Brno sunt localizate cele mai multe firme cu participare străină, exemple fiind: Zetor, Alstom Power - 
ALSTOM Group, Siemens Industrial Turbomachinery, Poclain Hydraulics, ABB-EJF, BMT, Pliva-Lachema, 
Nová Mosilana, Starobrno, Rovner, E.ON Energie, Southern Moravian Gasworks, Brno Heating și Brno 
Water and Sewer, a. s.  
 
Parcuri industriale 

• CTPark Brno suprafata de 151 627mp 
• CTPark Brno suprafata de 41 722 mp 
• CTPark Modrice, suprafața de 145 055mp 

 
Investiții directe străine 
Orașul Brno 1561974 Euro 
Praga 39408824 Euro 
Media Regiunea Moravia de Sud 447546 Euro 
 
Companii importante după cifra de afaceri 
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INDUSTRIAL PARKS IN THE CZECH REPUBLIC 
2. Conectivitate (aeroport, autostr ăzi, cale ferat ă, alte mijloace) 

Transportul public- Infrastructura de transport constă în 13 linii de tramvai, 13 troleibuze, 37 linii de 
autobuz, 11 linii de autobuz de noapte și o rută de feribot. Serviciul de transport este asigurat de 
Compania de transport a orașului Brno. 

Brno este situate la intersecția drumurilor D1 (Praga- Brno) și Autostrada D2 (Brno - Bratislava). Ambele 
drumuri fac parte din drumurile europene E50 (Franța- Ucraina) și E65 (Scandinavia- Balcani). 

Orașul deține un 803 km de drumuri, din care 184 sunt naționale și 619 km sunt drumuri locale. Drumurile 
locale sunt în proprietatea orașului Brno. 

Transport aerian- În apropierea orașului Brno la o distanță de 7,5 km de centrul orașului este amplasat 
aeroportul internațional I.ICAO- Brno Airport, Ltd. . Aeroportul este punctul de plecare pentru avioane de 
tip charter către Grecia, Spania, Tunica, Bulgaria, Muntenegru, egipt, Croația și Maroc.    

Orașul se află la o distanță de două ore de aeroporturile internaționale Viena și Praga.  
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Piste de biciclete 
În anul 2005 erau 37.7 km de piste de biciclete, in principal de-a lungulr raurilor Svratka și Svitava.   

 
   
3. For ţa de munc ă 
Indicatori  2006  2007 

Număr de rezidenți permanenți 366,680 367,031

Din care: femei 192,088 192,032

bărbați 174,592 174,999

Căsătorii 2,149 1,884 

Divorțuri 1,027 1,068

Nașteri 4,056   3,136

Decedați 3,833 2,856
(Sursa: Biroul de statistica ) 
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Forța de muncă 
Numărul de angaja ți 2006 
Persoane active 194,436
Din care: bărbați 103,539

femei   90,897

Persoane inactive 179,019
(Source: Czech Statistical Office - Census of People and Households 2001) 

  
In 2010 exista un număr de 212,055 salariați 
 
Structura angaja ților dup ă sector- 31. 12. 2006 
  Număr de angajați (%) 

agricultură 0.5

Industrie  19.1

Construcții 8.4

Vânzări de mașini  16.9

hospitality and accommodation 4.2

transportat, poștă și comunicații 6.1

Finanțe și asigurări 2.2

Imobiliare, servicii 16.7

Administrație publică 5.3

Școli 8.7
Sănătate, servicii sociale  7.1

Alte servicii publice și sociale 4.9
total  241,152 persoane
(Sursa: Departamentul de planificare și dezvoltare, 2007) 
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Venituri 
 
Media venitului lunar pe locuitor  în 2007 

• Praga- 955 Euro 
• Moravia de sud- 700 Euro 
• Republica cehă- 770 Euro 

 
Șomajul la 31.12.2007 
  Număr de persoane în căutarea 

unui loc de muncă 
Rata șomajului 

Brno 13,249 6.0

Moravia de sud 44,239 6.9

Republica Cehă 354,878 6.0

 
Rata șomajului în anul 2010 era de 8,4 % in regiunea Moravia de Sud, iar in Brno era de 8, 17%. 
Produsul intern brut la nivel regional este de 11484 Euro pe locuitor.  
 
Educa ție 

• Studii medii– 1/3 din totalul populației 
• Studii superioare 1/5 din totalul populației 
• Studii liceale- 50% din totalul populației 
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Brno este al doilea centru universitar din Republica Cehă. În prezent există 5 universități publice și una de 
stat, care cuprind 29 de facultăți cu mai mult de 75.000 de studenți inscriși. În Brno sunt și 6 universități 
private active.  
 
Știin ță și cercetare 
 
În Brno știința și cercetarea ocupă o poziție semnificativă. În Brno sunt localizate șapte institute 
independente și 18 institute aflate sub egida Asociației Academia de Științe din Republica Cehă.  
Orașul Brno susține dezvoltarea incubatoarelor de afaceri inovative. 
 
4. Capacitatea managementului ora şului   

Orașul are o strategie de dezvoltare, care este tradusă si in limba engleză. Site-ul primăriei oferă 
informații clare și bine structurate despre oraș.  
Orașul este înfrațit cu alte orașe europene. 
 

5. Calitatea vie ţii - cultură, patrimoniu, mediu, petrecerea timpului liber 
 
Capacitatea de cazare in Brno. - In 2009 erau 89 de facilități de cazare cu un număr de paturi de 
9474. In ceea ce priveste numarul de spitale acesta se ridica la 11.  
 
Locuinte 
Numarul de locuinte din Brno se ridica la 162.176, media de spatiu de locuit pentru un apartament 
este de 62,6mp pentru apartament, iar media numarului de persoane care ocupa un apartament 
era de 2.45.  

 
 
 
 
 
 
Surse: 
http://www2.brno.cz/index.php?lan=en&nav01=88 
http://www.czso.cz 


