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0. Date generale 
 
Regiunea Nord Est 
 

Regiunea de Nord-Est

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României (ed 
a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

 
 
 
 
Oraş/Indicatori  Iaşi 
Popula ţia (nr) 2010 1 309.631 

Popula ţia (nr) 2009 2 308.843 

Din care de 18 ani şi peşte 259.886 

Densitate loc./km²   3307.3  

Popula ţie activa (nr)  115772 

Suprafa ţa (ha) 9362 

 
 
 

                                                           
1 http://www.agerpres.ro/english/index.php/component/k2/item/173.html  
2 „Populaţia stabilă la 1.01.2009”  INSSE. 19 mai 
2009.http://www.insse.ro/cms/rw/resource/populatia%20stabila%20la%201%20ianuarie%202009%20si%2018.xls?download=true.  
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1. Diversitate economic ă 
 
Oraş/Indicatori  Iaşi 
PIB regional ( €)(2010)/cap locuitor  6600  

% din PIB -ul României  12 % 

Cheltuieli 2009  544.972.962 

Venituri 2009  548.004.935 

Cheltuieli 2010  482.899.225 

Venituri 2010  522.593.044 

Pondere investi ţii bugetul local 2009(%)  11% 

Grad de îndatorare public ă (2009) 10,72 % 
24,58 % 
(2011) 

 
Distribuţia domeniilor de activitate din Zona Metropolitană Iaşi este în general corelata din punct de 
vedere al numărului de salariaţi, al cifrei de afaceri totale şi al numărului de firme active. Cele mai 
cuprinzătoare domenii sunt Comerţul, Industria şi Serviciile, urmate de Construcţii. Deşi totalizează doar 
un sfert din numărul de salariaţi declaraţi în raportările financiare, firmele din Comerţ deţin o pondere de 
aproape 45% din cifra de afaceri a Zonei Metropolitane  Iaşi(firme cu sediul în acest areal). 

 
 
 
Domeniul Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă la toate capitolele: 
cifra de afaceri, număr de firme active, număr de salariaţi. În cadrul acestui domeniu, se detaşează ca rata 
de dezvoltare la toate capitolele firmele de I.T., atât în consultanta şi cercetare hardware, cât mai ales în 
domeniul dezvoltării de aplicaţii informatice. 
 
Domeniu cercetare dezvoltare si High Tech 
Grupa Anul 2000 

(nr. firme) 
Anul 2007 
(nr. firme) 
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Cercetare dezvoltare 20 40 
Tehnologia informatiei 69 384 
Industria de echipamente electrice si optice 36 100 
Telecomunicatii  9 107 
Industria de echipamente speciale inclusiv in 
domeniul securitatii si apararii 

0 2 

 
Domeniul Industrie este caracterizat de dispariţia marilor capacităţi industriale şi apariţia pe piaţă a unor 
firme de gabarit mai mic, mai flexibile şi orientate spre nevoile pieţei. 
 
 
În municipiul Ia şi situa ţia agen ţilor economici în anul 2007 era urm ătoarea: 
Total Asoci

aţii 
famili
ale 

Persoane 
fizice 

Întreprinder
i individuale 

Întreprinderi 
mari 

Întreprinderi 
medii 

Întreprinderi 
mici 

Microin
treprind
eri 

24357 1103 4395 37 44 231 1167 17380 
 
 
Structurarea agenţilor econimici- societăţi comerciale- 2007 
Total: 18822, din care: 

� 136 Agricultura producţie 
� 1216 producţie industrial 
� 672 în construcţii 
� 5344 servicii 
� 4468 comerţ 
� 6986 altele 

 
Investi ţii str ăine Iaşi- Distribu ţia pe grupe de activitate 
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Distribu ţia pe tari 

 
 
Investitori strategici 
Principalii investitori străini cu investiţii de peste 1 milion euro: 

� Comerţ: 
o Reţeaua de retail Selgros Cash&Carry a investit aproximativ 15 mil. euro într-un nou 

magazin, la Iaşi; 
o Kaufland, reţeaua germană de magazine de tip discount, a investit aproximativ 22 

milioane de euro în cele 3 hipermarket-uri inaugurate la Iaşi; 
o În urma unei tranzacţii de 40 milioane de euro, ING Real Estate Investment Management, 

divizia de investiţii imobiliare a grupului financiar ING a preluat galeria comercială a 
proiectului de retail Felicia Shopping Center, centrul comercial dezvoltat de Carrefour la 
Iaşi; Metro 

� Industrie: 
o Lafarge Agregate Betoane a inaugurat la Iaşi o nouă staţie de betoane, automatizată, cu 

sistem de desprăfuire, dotată cu un reciclator conform cu standardele europene şi cu o 
capacitate de producţie de 100 de metri cubi/oră. Noua staţie reprezintă o investiţie de 
două milioane de euro; 

o Mittal Steel Iaşi a investit 1,1 milioane de dolari în 2006 în instalaţii noi de lăcuire pentru 
partea de finisare a liniei Mannesman. 

� Investiţii imobiliare de peste 300 milioane Euro : 
o Proiectul imobiliar Green Park, iniţiat de Future Group, cu acţionari din Israel- investiţie de 

peste 120 milioane Euro.  
o Copou Bellevue şi Dream Village vor mai aduce un aport de 100 milioane Euro.  
o Cea mai mare parte a banilor, 80 milioane Euro, vor veni din partea firmei ENG 

International ce dezvoltă proiectul imobiliar Dream Village şi presupune ridicarea unui 
ansamblu de 14 blocuri.  
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o Ultimii din seria celor mai mari investiţii imobiliare sunt cei de la Baron Development, cu o 
valoare estimată a investiţiilor de 20 milioane de Euro ce au pus bazele complexului 
Copou Bellevue,  
 

� Comerţ: 
o Era Shopping Center - circa 100 milioane Euro - firma grecească Omilos Group într-unul 

din cele mai importante proiecte din judeţul Iaşi.  
� Alte domenii: Cea de-a nouă firmă de soft din lume, că cifra de afaceri, Embarcadero 

Tehnologies, a investit la Iaşi trei milioane de dolari, pentru a crea cel mai mare centru de 
dezvoltare software din lume al companiei americane 

 
Din punct de vedere al numărului de firme cu capital străin în Iaşi, primele 3 poziţii sunt ocupate de comerţ 
şi turism cu 38%, servicii – 26% şi industrie – 18%. De remarcat numărul mare de firme în domeniul High 
Tech şi CD. La polul opus se află agricultura cu 3%. În privinţa cifrei de afaceri, primele 3 locuri sunt 
ocupate de comerţ şi turism, industrie şi servicii. Din punct de vedere al cifrei de afaceri realizată datorită 
provenienţei capitalului străin, cele mai bine reprezentate ţări sunt Olanda, Turcia şi Elveţia. 
 
Parcuri industriale 
o Tehnolopis cu o suprafaţă de  10,73 ha, este de tip Greenfield and buildings, deţinut de Consiliul 

Judeţean Iaşi şi este administrat de S.C.TEHNOPOLIS S.R.L. 
 
Cercetare 
Activităţi de cercetare se desfăşoară în prezent în cadrul universităţilor ieşene Universitatea Al. I. Cuza 
Iaşi, Universitatea Tehnică Gh Asachi, USAMV, în Parcul Tehnologic Tenopolis Iaşi, precum şi în centre 
de cercetare private. 
 
Concluzii: 

� Domeniul Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă la toate 
capitolele: cifra de afaceri, număr de firme active, număr de salariaţi. 

� Din punct de vedere al cifrei de afaceri realizată datorită provenienţei capitalului străin, cele 
mai bine reprezentate ţări sunt Olanda, Turcia şi Elveţia 

� Din punct de vedere al numărului de firme cu capital străin în Iaşi, primele 3 poziţii sunt 
ocupate de comerţ şi turism cu 38%, servicii – 26% şi industrie – 18%. 

� Numărul agenţilor economici- societăţi comerciale în anul 2007era de 18822, din care cel mai 
bine reprezentate sunt comerţul şi serviciile 

� Parcuri tehnologice şi ştiinţifice (Tehnopolis);  
� Activităţi industriale diversificate (textile, mobilă, producţie alimentară, farmaceutice); 

 
2. Popula ţia, for ţa de munc ă, educa ţie 
 
Oraş/Indicatori  Iaşi 
Numărul salariaţilor – total – persoane 115772 

Şomeri 5.712 

Rata şomajului judeţ 7.02% (2010) 

Rata şomajului 2,21% 

Număr firme 20103 13.196 

Cu capital străin: 942 (7%) 

Numărul unităţilor active – total 2008 24357 

Cifră de afaceri – total  

                                                           
3 Lista firmelor din România, CD ListaFirme, BORG Design (2011) 
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Tari cu cea mai mare pondere în investiţiile de 
capital străin din economia locala 

Olanda (26,7%), Turcia (12,4%) , Elvetia (11%), 
Cipru (7,85%) 

Învăţământ  

Unităţi independente de învăţământ – total – 
număr, din care 

122 

Licee şi colegii 35 

Universităţi 12 

Studenţi înscrişi – persoane 65.000 

 
Învăţământ universitar. 
Iaşi este unul dintre cele mai vechi centre universitare din România, este al doilea centru universitar al ţării 
şi atrage un număr de 65.000 studenţi anual. 
 
În Iaşi func ţioneaz ă 5 institu ţii de înv ăţământ superior publice şi 7 private, respectiv: 

� Universitatea "Al. I. Cuza" 
� Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" 
� Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" 
� Universitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad" 
� Academia de Arte "George Enescu" 

 
Venitul pe cap de locuitor la nivelul anului 2008 e ste de 1549 lei.  
 
Conform raportului pe 2010 al Direcţiei Locale de Evidenţa Populaţiei se observă că populaţia municipiului 
Iaşi se află într-o continuă scădere pe parcursul ultimilor 3 ani, pe de o parte din cauza creşterii numărului 
de decese, pe de alta din cauza numărului din ce în ce mai scăzut al nou-născuţilor. De asemenea, 
numărul căsătoriilor încheiate a fost din ce în ce mai mic, iar rata divorţurilor se află pe un trend 
ascendent. 
 
În decembrie 2010, la nivelul municipiului Iaşi erau înregistraţi 4282 şomeri, reprezentând o pondere de 
1.93 % din populaţia stabilă. Rata şomajului în Municipiul Ia şi la 31.07.2008 – 2,22%; rata şomajului 
în Jude ţul Iaşi la 31.07.2008 – 4,9%. 
 
Municipiu/Judet Total 

someri, 
din care 

Someri 
beneficiari 
de 
indemnizatie 

femei Pondera 
somerilor in 
populatia 
stabila(%) 

Varsta 
Sub 25 
de ani 

25-35 
ani 

35-45 
ani 

Peste 
45 ani 

Municipiul Iasi 4282 3377 1936 1,93 708 965 1040 1469 
Judetul Iasi 21469 8372 8431 4,06 3394 4362 6084 7629 
 
În ultimele decenii observăm o dezvoltare puternică a oraşului, pornind de la puţin peste 100.000 locuitori 
în 1950 şi ajungând la un oraş cu mai mult de 400.000 locuitori în anii 1990. În anii 1990 evoluţia a ajuns 
la o stagnare şi la începutul secolului XXI oraşul suferit un declin minor, dar constant. Principalele cauze 
ale acestor mişcări demografice sunt migraţia internă şi externă şi natalitatea mai scăzută. În viitor se 
prognozează o scădere a numărului populaţiei tinere, iar efectele demografice şi economice ale acestei 
evoluţii se vor resimţi în timp şi vor atrage schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia şcolară, 
populaţia de vârstă fertilă, populaţia în vârstă de muncă). 
 
Concluzii 

o Pondere ridicată a populaţiei cu studii medii şi superioare;  
o Specializări în domenii de vârf (ITC şi Hig Tech) 
o Gradul ridicat al ponderii populaţiei active în total populaţie;  
o Şomaj relativ scăzut (2,2% în Mun Iaşi în anul 2008 şi 4,9% în Judeţ la nivel de an 2008);  
o Forţa de muncă cu un nivel ridicat de instruire; 
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o Resurse umane bine pregătite din activitatea de CDI; 
o Venitul pe cap de locuitor este redus fata de alte oraşe ale ţării. 

Infrastructura de educaţie şi cercetare 
o Sistem educaţional bine dezvoltat la toate nivelurile;  
o Iaşul al II-lea centru universitar al tării, 
o UAIC printre primele din tară în domeniul cercetării 

 
3. Conectivitate, accesibilitate 
 
Oraş/Indicatori  Iaşi 

Cai rutiere  E58 

Aeroport  Regia autonomă “Aeroportul” Iași este de interes local, are un specific 
deosebit, personalitate juridică și este deschisă și traficului internaţional de 
călători și de mărfuri. 

Pasageri aeroport – 
2006 

70.000 

Transport fluvial  n/a 

Transport maritim  n/a 

Infrastructura rutiera  501,6 km 

E58: (Austria, Slovacia, Ucraina) – Halmeu – Baia Mare - Dej– Bistrița – Suceava – Botoșani – Târgu 
Frumos – Iași – Sculeni – (Republica Moldova, Ucraina, Rusia) 
 
Toate tipurile de infrastructură sunt disponibile şi funcţionează, dar există un număr de puncte slabe, care 
contribuie, mai degrabă, la o decădere a infrastructurii. 
 
Infrastructura str ăzilor 

� Oraşul are conexiuni rezonabile ale străzilor cu partea de sud a României şi cu Republica 
Moldova, dar nu există o autostradă de legătură între Iaşi şi Bucureşti sau către alte oraşe mari 
ale tării. Potrivit planului naţional de dezvoltare, Iaşul nu va fi situat pe coridoarele europene; 

� Statisticile arată că în ultimii 5 ani, în regiune, totalul străzilor publice şi tronsoanele modernizate 
au rămas la fel. Un aspect pozitiv este acela că se accentuează pavarea străzilor; 

� Traficul de tranzit trece prin oraş, deoarece nu există o şosea de centură în jurul oraşului şi multe 
străzi sunt în condiţii proaste. Numărul străzilor din oraş modernizate s-a aflat într-o uşoară 
creştere 

 
Infrastructura aeroportului 
Regia autonomă“Aeroportul” Iaşi este de interes local, are un specific deosebit, personalitate juridică şi 
este deschisă şi traficului internaţional de călători şi de mărfuri. 
Pe “Aeroportul“ Iaşi operează trei companii aeriene : 

� Compania TAROM care are curse zilnice pe ruta Otopeni – Iaşi – Otopeni 
� Compania CARPAT AIR care operează pe ruta Timișoara – Iaşi – Timișoara 
� Compania AUSTRALIAN AIRLINES care operează pe ruta Viena – Iaşi –Viena, 6 zile pe 

săptămână 
Aeroportul, situat în partea de nord a oraşului, este accesibil doar pentru aeronavele mici. Aeroportul nu 
are terminal pentru marfă şi nici facilităţi. Numărul pasagerilor este în creştere, începând de la un număr 
mic de aproximativ 5.000 de pasageri, pană la peste 70.000 în 2006. 
 
Infrastructura tramvaielor 
Infrastructura pentru tramvaie este disponibilă pentru tramvaiele noi. Tramvaiele foarte vechi mai sunt 
totuşi în uz; Îmbunătăţirea infrastructurii tramvaielor este în curs de desfăşurare. Liniile de tramvai sunt 
amestecate cu traficul rutier. In anul 2006 erau in inventar un numar de 145 de tramvaie, 28 de troleibuze 
si 197 de autobuze 
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Echiparea teritoriului 
În municipiul Iaşi existau în 2008 un număr de 110476 locuinţe, suprafaţa locuibilă fiind de 3985611mp. 
Total străzi Municipiul Iaşi 501,6 km, din care: 

� Modernizate (asfalt +beton) 347,80 km 
� Pamant- 94,14 km 

 
4. Calitatea vie ţii 
 
Oraş/Indicatori  Iaşi 

CULTURA  

Biblioteci - număr 97 

Muzee - număr 12 

OCROTIREA SĂNĂTĂŢI  

Spitale publice şi private 15 

Pături în spitale - număr 5616 

TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT  

Unităţi de cazare 30 

Locuri în unităţi de cazare 2312 

Înnoptări în unităţi de cazare 344168 

Locuinte existente in anul 2009 110.090 

Locuinte terminate in 2009  

Municipiul Iaşi deţine un important patrimoniu istoric, arhitectural-urbanistic şi cultural. 
 
Cultura 
Monumentele Iaşiului sunt reprezentate de un patrimoniu divers. Zona centrală a oraşului, găzduieşte 
ansamblul metropolitan ce include clădiri de patrimoniu, cum ar fi Catedrala Mitropolitană, Palatul Sturdza, 
Palatul Roznovanu, Palatul şi Cancelaria Mitropolitană, Mitropolia veche, Teatrul National Vasile 
Alecsandri inaugurat în 1896, Mânăstirea Trei Ierarhi. ctitorie a lui Vasile Lupu (construită intre 1637-
1639), Mânăstirea .Sf. Nicolae Domnesc. (1492), ctitorită sub domnia lui Ştefan cel Mare, Casa Dosoftei, 
iniţial parte componentă a incintei bisericii Sf. Nicolae Domnesc (1492), Palatul Culturii. una din ultimele şi 
cele mai importante creaţii din arhitectura românească, construit în stil neogotic (1906-1925), care 
găzduieşte acum Muzeul de istorie al Moldovei, Muzeul etnografic al Moldovei, Muzeul de artă, Muzeul 
politehnic.  În total, Iaşiul are 47 biserici ortodoxe, 7 mănăstiri, 3 catedrale catolice, o biserică 
lipovenească, o biserică armeană, o sinagogă. În municipiul Iaşi există 12 obiective muzeale aparţinând 
de Muzeul Literaturii Romane (inclusiv casele memoriale), 10 obiective muzeale aparţinând de Muzeul de 
Istorie. Există, de asemenea, un Muzeu de Ştiinţe Naturale precum, şi cel mai renumit, Complexul 
National Muzeal Moldova (Palatul Culturii) care cuprinde patru secţii (etnografică, de istorie, de artă şi 
politehnic). 
 
Turism 
Comparativ cu anul 2002, în Municipiul Iaşi se remarcă în anul 2007 o creştere cu 45,57% a numărului de 
sosiri în unităţile de cazare şi o creştere cu 47,93% a numărului de înnoptări în unităţile de cazare. 
Principalul motiv al vizitelor turiştilor străini în Iaşi sunt afacerile, 21,9% din administratorii unităţilor de 
cazare din Iaşi menţionând acest motiv ca fiind principalul pentru care turiştii aleg să viziteze Iaşul. 
Mitropolia, mănăstirile sibisericile din Iaşi sunt   ele un motiv important al vizitelor turiştilor străini în Iaşi, 
prezenta turismului religios fiind foarte evidentă. Turismul cultural reprezentat şi prin vizitele la Palatul 
Culturii. 
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Locuinte 
Trendul descendent al anilor 2008-2009 s-a păstrat şi în anul 2010, pe fondul efectelor crizei economico-
financiare, expansiunea urbană teritorială cunoscând o uşoară descreştere. Solicitările de certificate de 
urbanism, documente de urbanism şi mai ales, a autorizaţiilor de construire au scăzut raportat la anii 
precedenţi, devenind comparabile cu nivelul din anul 2005. Numărul autorizaţiilor de construire a atins cel 
mai scăzut prag, cu aproximativ 25% mai pu ţin decât numărul celor eliberate în urmă cu 5 ani. 
 
Anul  Certificate de urbanism Autorizatii de construire Documentatii de 

urbanism 
2008 6282 1747 676 
2009 5030 1680 700 
2010 4707 1328 595 

Sursa:Sinteza Raport primarului Municipiului Iasi pe anul 2010 
Dezvoltare urbană 
Trendul descendent al anilor 2008-2009 s-a păstrat și în anul 2010, pe fondul efectelor crizei economico-
financiare, expansiunea urbană teritorială cunoscând o ușoara descreștere. Solicitările de certificate de 
urbanism, documente de urbanism și mai ales, a autorizațiilor de construire au scăzut raportat la anii 
precedenți, devenind comparabile cu nivelul din anul 2005.  Numărul autorizațiilor de construire a atins cel 
mai scăzut prag, cu aproximativ 25% mai puțin decât numărul celor eliberate în urmă cu 6 ani. 
 
Evoluția în perioada 2005 – 2010 
Anul Certificate Urbanism Autorizații Construire Documentații de  Urbanism 
2005 4.123 1.749 204 
2006 6.515 1.775 510 
2007 6.766 2.166 723 
2008 6.282 1.747 676 
2009 5.030 1.680 700 
2010 4.707 1.328 595 
TOTAL 33.423 10.445 3.408 
Calitatea locuirii 
Elementul natural cel mai atractiv din punct de vedere turistic îl reprezintă zonele cu păduri, în special cele 
care sunt în apropierea orașului. În preajma municipiului Iași se face turism de agrement în ariile 
împădurite de la Păun, Repedea, Bârnova din partea de sud a municipiului la Ciric, Breazu, Cetăţuia. 
Traseul DN24 de la ieșirea din municipiul Iași înspre Pietrăria –Poieni – Schitu Ducă este considerat ca 
fiind un traseu deosebit de pitoresc. Zone de agrement: Pădurea şi lacul Ciric ,Pădurea şi lacul Ezareni, 
Pădurea Ciric, Parcul Expoziţiei , Pădurea Breazu , Ştrandul Municipal – zona Cicoarei , Piscina Moldova , 
Stadionul "Emil Alexandrescu", Stadionul Tineretului 
 
Indicele imobiliare.ro pentru Iaşi, indica pentru luna ianuarie 2011 o valoare medie de 850 euro/mp util 
pentru apartamentele noi şi vechi, în scădere cu 0,9%, fata de luna decembrie. Asistăm, astfel, la cea mai 
mică valoare a preţurilor apartamentelor înregistrată în Iaşi în ultimii trei ani. În comparaţie cu începutul 
anului 2010, preţurile solicitate în prezent sunt cu 7,8% mai mici. Tendinţa de scădere a fost resimţita în 
special în cazul apartamentelor noi al căror preţ a scăzut până la 956 euro/mp util în ultima lună. 
Comportamentul proprietarilor de apartamente vechi, însă, a fost diferit, preţul mediu solicitat la această 
categorie de apartamente a înregistrat o creştere de 3,8%, până la 811 euro/mp util. 
 
Mediu  
Suprafaţa totală de spaţii verzi existentă în oraşul Iaşi, întreţinută de municipalitate prin SC Servicii 
Publice SĂ este de 361,72 hectare- 1,42 mp pe cap de locuitor. 
 
Oraş/Indicatori  Iaşi 

� Media preţului de cumpărare apartament în 
centrul oraşului pe m2- 2010 

1,250.00 € 

� Media preţului de cumpărare apartament în 950.00 € 
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alte zone ale oraşului pe m2- 2010 

Media salariului lunar - 2010 336.24 € 

Spaţiu verde/cap locuitor  1,42mp 

Suprafa ţa ocupa tă de spa ţiile verzi  361,72 ha 

Surse de poluare  Traficul rutier şi feroviar 
Industria şi centrale termice: CET Iaşi, SC 
FORTUS SĂ Iaşi, SC PHOENIX SĂ Iaşi, CET II 
Iaşi, SC SC ANTIBIOTICE SĂ Iaşi .ASAM SĂ Iaşi, 
SC SUPREM SĂ Iaşi 

 
Surse: 
 

� Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Iaşi 2009 - 2015 
� Raportul primarului Municipiului Iaşi 2010 
� Profilul comunităţi Iaşi 2008 
� Fisa localitatii  2006-2007 
� SITUAŢIA privind serviciul datoriei publice locale al Municipiului Iaşi la data de 31 decembrie 2009 
� www.primaria-iasi.ro  
� http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_23103/Ianuarie-2011-Anul-debuteaza-cu-cresteri-de-pret-la-multe-categorii-de-

apartamente-in-marile-orase.html#ixzz1IAN2tzd9 
� http://www.primaria-iasi.ro/content.aspx?item=1679&lang=RO 
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Fişa nr. 2 
 
 

STUDIU DE CAZ - BRASOV 
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0. Date generale 
 
Regiunea Centru 
 
 

Regiunea Centru

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României (ed 
a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

 
 
 
Oraş/Indicatori  Braşov 

Populaţia (nr) 20104 278.003 
Populaţia (nr) 20095 278.048 

Din care de 18 ani si peste 242.170 

Populatia (nr) 2007 281.375 

Densitate loc./km²  1.065  

Populatie activa (nr) 139.000 

Suprafata (ha) 26.732 

                                                           
4 http://www.agerpres.ro/english/index.php/component/k2/item/173.html  
5 „Populaţia stabilă la 1.01.2009”  INSSE. 19 mai 
2009.http://www.insse.ro/cms/rw/resource/populatia%20stabila%20la%201%20ianuarie%202009%20si%2018.xls?download=true.  
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1. Diversitate economica 

 
Oraş/Indicatori  Braşov 

PIB regional (€)(2010)/cap locuitor  10.500 

% din PIB-ul României 12,2 

Cheltuieli 2009 629.203.000 

Venituri 2009 629.203.000 

Cheltuieli 2010 571.742.000 

Venituri 2010 571.742.000 

Pondere investitii bugetul local 
2009(%) 

10,26 % 

Grad de indatorare publică (2009) 6,09% (2009) 
6,1% (dec 2010) 

 
 
Consideratii generale judetul Brasov 
Populatie jud.Brasov: 596,6 mii persoane; 
Numãr total de salariati : 136,1  mii persoane in intreprinderiAgenti economici activi: 23.037Cifra de 
afaceri in 2009 a firmelor din judetul Brasov a ajuns la 26,8 mld. lei; 
Exporturile FOB 2008: 1,161 miliarde euro 
Importurile CIF : 1,372 miliarde euro 

 

 

În anul 2006, Braşovul se situa la nivel naţional pe locul al treilea la numărul de societăţi comerciale mari 
(cu peste 250 de salariaţi). La capitolul producţii industriale, judeţul Braşov se situează pe primele locuri în 
următoarele domenii: var (locul 1), hârtie (locul 2), carne tăiată în abatoare inclusiv organe (locul 6), 
ciment şi zahăr rafinat (locul 7), încălţăminte şi preparate din carne (locul 8) iar la brânzeturi (locul 9)8. 
 
Datorită existenţei unei universităţi de stat şi a cinci universităţi private, Braşovul se dovedeşte a fi un 
centru regional universitar important. 
In anul 2010 in Brasov erau 12957 de firme. Mai jos prezentam structura lor dupa cifra de afaceri. 
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Pondere firme dupa cifra de afaceri
8%

37%

40%

13%

2%

0 - 10.000

10.001 - 100.000

100.001 - 1.000.000

1.000.001 - 10.000.000

> 10.000.000

 
 
 

 
Sursa: PIDU, pagina 129 
Economia judetului Brasov este complexa, cu un pronuntat caracter industrial. In Municipiul Brasov 
cele mai multe firme activeaza in comert si servici i, dar in ceea ce priveste numarul de angajati 
ponderea cea mai mare o are industria.  
o Firme reprezentative industri in Brasov: 
Industria 
chimica 

Industria de 
echipamente 
electrice si 
optice 
 

Industria 
aeronautica 

Industria 
chimica 

Industria de masini 
si echipamente 

Industria 
alimentara 

TOTAL 
LUBRIFIN SA 
Brasov – 
prelucrarea 
titeiului  
COLGATE 
PALMOLIVE 
ROMANIA 
SRL sucursala 
Brasov  
 

STEINEL 
TRADING 
SRL Brasov 
– productie 
de 
echipamente 
electronice  
TOMASI SRL 
Brasov 
ASIST ROM 
SRL Brasov- 

IAR SA 
Ghimbav- 
productia si 
reparatii de 
elicoptere 
EUROCOPTER 
ROMANIA SA 
Ghimbav – 
constructii si 
reparatii 
aeronave 

TOTAL 
LUBRIFIN 
SA Brasov – 
prelucrarea 
titeiului  
COLGATE 
PALMOLIVE 
ROMANIA 
SRL 
sucursala 
Brasov – 
fabricare 
produse 
cosmetice  

ELMAS SRL Brasov 
- proiectare, 
fabricare, asamblare 
echipamente de 
ridicat 
LEITZ ROMÂNIA 
SRL Brasov - 
fabricare de masini 
unelte 
RAPTRONIC SRL 
Brasov - 
automatizari 
industriale, instalatii 
pentru industria 

PRODLACTA 
SA Brasov – 
fabricarea 
laptelui si a 
produselor 
lactate 
URSUS 
BREWERIES 
– Sucursala 
Brasov – 
fabricarea 
berii 



PUG TIMISOARA – Studiu de economie urbana 
 

IHS Romania / mai 2011 138 

 alimentara, 
farmaceutica 

 
Structura unit ăţilor din Municipiul Bra şov dup ă obiectul de activitate, num ărul şi cifra de afaceri. 
Nr Nr. societ ăţi  Denumire 

sec ţiune 
Cifra de afaceri – 
lei 

Nr. salaria ţi 

 Agricultură, silvicultură şi 
pescuit 

138 55828211 473 
 

 Industria extractivă 14 48327901 166 
 Industria prelucrătoare 1256 4565225546 67876 
 Producţia şi furnizarea de 

energie 
electrică şi termică, gaze, apă 
caldă şi aer condiţionat 
 

27 2003774011 2950 

 Distribuţia apei, salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi 
de 
decontaminare 

32 608036432 1821 

 Construcţii 1693 1609493029 11194 
 Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul, repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 
 

4712 8959191331 68677 
 

 Transport şi depozitare 670 638342744 5649 
 Hoteluri şi restaurante 689 206165019 3786 
 Informaţii şi comunicaţii 669 334249590 21089 
 Intermedieri financiare şi 

asigurări 
171 15626145 418 

 Tranzacţii imobiliare 602 150173158 1051 
 Activităţi profesionale, ştiinţifice 

şi tehnice 
2093 465212427 4320 

 Activităţi de serviciu 
administrative şi activităţi de 
servicii suport 
 

678 249713440 4170 
 

 Învăţământ 92 9741462 242 
 Sănătate şi asistenţă socială 261 105904082 1105 
 Activităţi de spectacole, 

culturale 
şi recreative 

171 34627185 328 

 Alte activităţii de servicii 414 43819476 1192 
 TOTAL 14.796 20147270665 197699 
Sursa: Raportul primarului 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investi ţiile str ăine în Polul de Cre ştere Bra şov 
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Sursa: Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov 
 
În clasamentul pe ţări de rezidenţă al investiţiilor străine directe,din anul 2006, pe primul loc se situează 
Germania (cu 21,75% din total investiţie), urmată de Italia (20,65%), Franţa (6,36%), SUA (5,49%), Marea 
Britani (4,81%) şi Spania (3,48%). 
 
Din punct de vedere al distribuţiei geografice cea mai mare parte a firmelor cu participare străină la capital 
se află în Municipiul Braşov (1.820).  
 
În privinţa sectoarelor de activitate în care au fost angajate aceste investiţii, cele mai multe au fost 
efectuate în comerţ, de către marile lanţuri de magazine precum Selgros, Metro sau Carrefour, Kaufland şi 
Praktiker şi în domeniul serviciilor.Majoritatea investiţiilor importante s-au făcut prin achiziţii şi nu prin 
investiţii peloc gol. Companiile transnaţionale au preferat această metodă întrucât mediul de afaceri 
instabil din România presupunea un risc pe care nu au fost dispuse să îl accepte (de exemplu: Kraft 
Foods România). Prin colaborarea cu un partener român au redus acest risc. Timp de câţiva ani au 
tatonat mediul de afaceri, după care, în funcţie de rezultatele obţinute au pătruns pe piaţa braşoveană cu 
filiale proprii. 
 
Investiţiile pe loc gol (aşa-numitele “greenfield”) au fost mai frecvente în cazul investitorilor mici care au 
putut să se adapteze rapid schimbărilor existente pe piaţă. Abia după anul 2000, au început să apară 
investiţii pe loc gol de mare anvergură de genul Selgros, Carrefour, Kaufland sau Ina Schaeffler. 
 
Sectorului industrial este reprezentat de firme mari: 1.290 firme au 56.190 angaja ţi şi cifre de afaceri 
mari. 
 
Sistemul bancar  reprezinta un segment important al programului de reforma, bancile fiind direct implicate 
in sprijinirea procesului de restructurare rapida si eficienta a economiei nationale.In Brasov functioneaza 
Sucursala Bancii Nationale a Romaniei, sucursale si agentii a 31 de banci comerciale si Trezoreria 
Brasov. 
 
La nivelul Municipiului Braşov sunt funcţionale două parcuri industriale, declarate prin Hotărâri de 
Guvern, cu un grad de acoperire de 100%. 

� Parcul Industrial Carfil , brownfield, cu o suprafaţă operaţională de 1,87 ha, în care sunt 
localizate 17 societăţi comerciale cu profil industrial şi de servicii 

� Parcul Industrial Metrom, brownfield, cu o suprafaţă operaţională de 6,37 ha, în care sunt 
localizate 15 firme de producţie şi servicii. 

 
 
2. Populatia, forta de munca, educatie 
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Oraş/Indicatori  Braşov 

Numărul salariaţilor - total – persoane 2009 160.222 

Şomeri 2009  7.296 

Rata şomajului judet 2009  8,7% 

Rata şomajului 5,3% (2009) 

Firme total 20106 12957 

Din care cu capital strain 1490 (11%) 

Numărul unităţilor active – total 2010 14796 

Cifra de afaceri - total 20.147.270.665 

Invatama nt   

Unităţi independente de învăţământ - total – 
număr, din care 

94 

Licee si colegii 26 

Universitati 6 

Studenţi înscrişi - persoane 35.000 

Principalele direcţii ale evoluţiei forţei de muncă au fost restrângerea sectorului primar și a celui secundar, 
în paralel cu dezvoltarea sectorului construcţiilor și al serviciilor. Dată fiind urbanizarea arealului polului de 
creștere ponderea populaţiei ocupate în agricultură rămâne totuși scăzută comparativ cu regiunea centru 
sau cu media nationala 

Salariul mediu este in 2010 cu 14,66% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului 2009, ajungând la 
1.439 de lei, la Braşov. Cele mai mari salarii rămân cele din industria farmaceutică, energia electrică, IT, 
consultanţă, servicii şi mijloace de transport, care se încadrează între 3.000 şi 4.700 de lei, lunar. La polul 
opus, se află domeniul turismului, culturii, agriculturii, industriei alimentare, textile şi pază şi protecţie, cu 
salarii sub 1.000 de lei. 

Statisticienii de la Braşov pun creşterile salariale, din prima jumătate a anului 2010, pe seama creşterilor 
din industrie. Potrivit datelor statistice, exporturile au crescut  mai mult decât importurile în jude ţul 
Braşov, mai ales cele de produse alimentare, care au scăzut cu 3,6%.  

Dinamica populatiei 
Indicatori  2009 
Populatia 01.07.2009 273.304 
Natalitatea (nascuti vii la 1000 de locuitori) 9,0 
Mortalitatea (decedati la 1000 de locuitori) 9,7 
Spor natutal la 1000 de locuitori -0,7 
Mortalitatea infantila 7,3 
Populatia ocupata  116.500 
Numar de someri la sfarsitul anului – conform 
AJOFM 

7296 

Rata somajului 5,3 
Sursa: Raportul primarului Municipiului Brasov pe anul 2010 
 
Rata îmbătrânirii demografice - numărul de persoane vârstnice (de 65 ani și peste) ce revin la 1000 copii 
(0-14 ani) - este foarte mare. 
                                                           
6 Lista firmelor din România, CD ListaFirme, BORG Design (2011) 
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In Municipiul Braşov, numărul locuitorilor cu vârste cuprinse în categoria de la 0 la 14 ani a scăzut în 
medie la jumătate faţă de totalul de la începutul anului 2008, iar cel al locuitorilor din subcategoria de la 10 
la 14 ani a înregistrat o scădere chiar alarmantă, de 2/3 faţă de acelaşi total. 
 
Somaj 
În municipiul Braşov, la sfârşitul anului 2009, erau înregistraţi 7296 de şomeri, dintre care 3348 femei 
(45,9%), numărul şomerilor reprezentând 33,4% din totalul şomerilor înregistraţi în judeţul Braşov. 
 
Numărul şomerilor cu domiciliul în municipiul Braşov înregistraţi în evidenţa agenţiei la data de 31.01.2010 
este de 7766 persoane din care: 
- şomeri îndemnizaţi 6905 persoane 
- şomeri neîndemnizaţi  861 persoane 
 
Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii decembrie 2009 a fost de 8,7%, calculată în raport cu populaţia 
activă civilă totală. În luna decembrie 2009, rata şomajului a fost mai mare cu 0,3 puncte procentuale 
decât cea înregistrată în luna precedentă şi mai mare cu 4,4 puncte procentuale decât cea înregistrată în 
luna decembrie 2008. 
 
Din numărul de 21.825 şomeri doar 60,9% sunt indemnizaţi, în timp ce în luna decembrie 2008 ponderea 
şomerilor indemnizaţi era de 34,3%. În valori absolute, numărul şomerilor indemnizaţi a crescut de la 
3.655 persoane în decembrie 2008 la 13.298 persoane în decembrie 2009, iar numărul şomerilor 
neindemnizaţi a crescut de la 7.000 persoane în decembrie 2008, la 8.527 persoane în decembrie 2009. 
Dintr-un total de 13.298 şomeri indemnizaţi, 7.815 sunt fără studii medii (58,8%), 3.920 sunt cu studii 
medii (29,5%), iar 1.563 sunt cu studii superioare (11,7%). Din punct de vedere al structurii pe vârste a 
şomerilor indemnizaţi 10,4% sunt şomeri foarte tineri (sub 25 ani), 77,6% sunt şomeri cu vârsta cuprinsă 
între 25-55 ani şi 12,0% şomeri cu vârsta peste 55 ani. Numărul şomerilor foarte tineri a scăzut de la 
14,2% în decembrie 2008, la 11,7% în decembrie 2009. 
 
Structura pe nivele de studii a şomerilor neindemnizaţi este semnificativ diferită de cea a şomerilor 
indemnizaţi. Astfel, 85,4% sunt fără studii medii, 10,0% cu studii medii şi 4,6% cu studii superioare. 
Structura pe grupe de vârstă este şi ea diferită. Ponderea şomerilor sub 25 de ani este de 21,1%, a celor 
între 25-55 ani este de 69,5%, iar a celor peste 55 ani de 9,4%. 
 
Pensionarii şi pensia medie  
Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Braşov a fost în trimestrul III 2009 
de134.989 persoane, mai mare cu 0,7% faţă de trimestrul II 2009 şi mai mare cu 2,2% faţă de trimestrul III 
2008. Pensia medie a acestora a fost de 861 lei, cu 0,7% mai mare decât în trimestrul II 2009 şi cu 26,8% 
faţă de trimestrul II 2008. 
 
Cercetare 
Astăzi, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în Braşov în cadrul departamentelor specializate 
ale Universităţii „Transilvania” şi în următoarele institute de cercetare: 

� Institutul Naţional de Cercetare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr, având ca atribuţii proiecte de 
cercetare pentru cartof, sfeclă de zahăr şi plante medicinale; 

� Institutul de cercetare-dezvoltare Pajişti Braşov, cu teme de cercetare şi dezvoltare în domeniul 
agricol; 

� Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Braşov, care dezvoltă, între altele, proiectele 
internaţionale „Studii privind carnivorele mari şi interacţiunile cu 

� activităţile umane” şi „Realizarea primei reţele ecologice din România”; 
� Institutul Naţional de Autovehicule Rutiere – INAR activează în domeniul cercetării si dezvoltării în 

ştiinţe fizice şi naturale. 
Cercetarea-dezvoltarea, alãturi de inovare, poate redeveni unul dintre factorii importanţi ai creșterii 
competitivitãţii judeţului, dacã se va reorienta cãtre nevoile actuale ale mediului economic. 
 



PUG TIMISOARA – Studiu de economie urbana 
 

IHS Romania / mai 2011 142 

Realitatea a demonstrat ca au supravieţuit cu bine institutele care au rămas de drept public - adică în 
proprietatea statului, obţinând titulatura de institut naţional şi implicit, subvenţii de la stat si acces mult mai 
uşor la fonduri destinate cercetării. 
 
3. Conectivitate, accesibilitate 
 
Oraş/Indicatori  Braşov 

Cai rutiere  E60 
E68  
Coridorul IV  European 
 

Aeroport  Nu există momentan. In proiect 

Transport fluvial  N/A 

Transport maritim  N/a 

Lungimea strazilor  485 km 

E60: (Franța, Elveția, Austria, Ungaria) – Borș – Oradea – Cluj-Napoca – Turda – Târgu-Mureș – Brașov 
– Ploie ști  – București – Urziceni – Slobozia – Constan ța 
E68: (Ungaria) – Nădlac – Arad – Deva – Sebeș – Miercurea Sibiului – Sibiu – Brașov  
 
Transport public 
În Municipiul Braşov există un singur sistem de desfăşurare a transportului public de călători, şi anume cel 
de suprafaţă, organizat cu mai multe tipuri de mijloace de transport: autobuze, troleibuze şi microbuze. 
Acesta se desfăşoară după cum urmează: 

� Autobuze – 228 autobuze pe 23 trasee, însumând o lungime totală de 406,950 km cale simplă 
� Troleibuze – 6 trasee cu o lungime totală de 177,400 km cale simplă 
� Microbuze – 12 linii - 115 km. 

 
În Braşov sunt 47 de linii de autobuz şi troleibuz. 
Lungimea străzilor orăşeneşti a fost în anul 2006 de 485 km 
 
Până în prezent, doar în Municipiul Braşov există amenajate piste de biciclete în lungime totală de 4,30 
km, pe străzile Alexandru Vlahuţă, B-dul Gării şi Parcul Titulescu, urmând să se amenajeze 6,40 km de 
piste de biciclete pe străzile 13 Decembrie, Carpaţilor şi Independenţei. 
 
Lipsa unui aeroport precum și a autostrăzii, care ar asigura legături regionale si internaţionale, constituie 
un important dezavantaj pentru investiţiile străine directe. Conexiunile feroviare sunt un factor important în 
asigurarea realizării exporturilor de mărfuri, motiv pentru care se impune investirea în reabilitarea acestei 
structuri. Calitatea în continuă creştere a infrastructurii rutiere contribuie la scurtarea duratei de transport a 
mărfurilor şi persoanelor. 
 
4. Calitatea vietii 
 
Oraş/Indicatori  Braşov 

CULTURĂ ŞI ARTA   

Biblioteci - număr 90 

Muzee - număr 9 

OCROTIREA SĂNĂTĂŢI  

Spitale publice si private 11 

Paturi în spitale - număr 3052 
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TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT   

Unităţi de cazare 106 

Locuri în unităţi de cazare 6166 

Înnoptări în unităţi de cazare 627.727 

Locuinte total 111593 

Locuinte terminate in 2009 1056 

Calitatea vietii 
Parcurile din Municipiul Braşov ocupă o suprafaţă de 22 ha, la care se adaugă încă 230 ha de spaţii verzi 
în cartiere. De asemenea, alte 82 ha sunt ocupate de zonele de agrement aflate la marginea Municipiului.  
 
Suprafaţa spaţiilor verzi pe cap de locuitor este de 11 p. La acestea se adaugă Parcul Naţional Tâmpa, 
care se întinde pe o suprafaţă de 162,9 ha. Spaţiile verzi din Municipiul Braşov sunt în general foarte bine 
întreţinute. 
 
Construc ţii 
În anul 2009 s-au finalizat în judeţul Braşov şi s-au dat în folosinţă 1728 de locuinţe, dintre care 1273 în 
mediul urban şi 455 în mediul rural. În municipiul Braşov s-au finalizat şi s-au dat în folosinţă, în anul 
2009, 1056 de locuinţe, reprezentând 83% din numărul de locuinţe finalizate mediul urban şi 61,1% din 
totalul locuinţelor finalizate în judeţul Braşov. În judeţul Braşov, la sfârşitul anului 2009, erau în curs de 
execuţie 1162 locuinţe (401 în mediul urban şi 761 în mediul rural) din care în municipiul Braşov 31 
locuinţe. 
În anul 2010 s-au eliberat 896 autorizaţii de construire, mai mic cu 219 faţă de anul 2009. Ponderea 
autorizaţiilor din judeţul Braşov în anul 2010, din totalul autorizaţiilor de construire din România este de 
2,12% 
 
Turism 
Din punct de vedere turistic, Braşovul dispune de un potenţial remarcabil de dezvoltare turistică, 
datorită elementelor de atractivitate cu care este înzestrat: topografie diversificată, peisaj pitoresc, tradiţii 
locale puternice şi un patrimoniu cultural original. Cu toate acestea, gradul de ocupare în anul 2007 în 
unităţile de cazare existente în polul de creştere a fost de aproximativ 30%. 
 
În Municipiul Bra şov, în anul 2009, au sosit 218.485 turişti, din care 161.463 turişti români (73,9% din 
totalul turiştilor care au vizitat municipiul) şi 57.022 turişti străini (26,1%). Atracţia municipiului Braşov 
pentru turiştii străini este dovedită de ponderea acestora (76,1 %) din numărul total al turiştilor străini care 
au vizitat judeţul. 
 
Gradul de ocupare în anul 2007 în unităţile de cazare ale Municipiului Braşov a fost de 20,14 turişti români 
şi 5,18 turişti străini, cele mai mari valori înregistrându-se în hoteluri, respectiv de 30,36%. 
 
În urma raportărilor unui număr de 412 unităţi cu activitate turistică, reiese că numărul turiştilor sosiţi în 
structurile de primire turistică, în luna decembrie 2010, a fost de 52.309 persoane, din care 48.830 turişti 
români (93,4%) şi 3.479 turişti străini (6,6%). Comparativ cu luna decembrie 2009, numărul total de turişti 
a crescut cu 27,6%. Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a fost de 119.753 în luna 
decembrie 2010, în creştere cu 19,5% faţă de aceeaşi lună a anului 2009. 
 
Piaţa reziden ţială din Braşov a înregistrat în ultimii ani o dezvoltare din ce în ce mai accentuată, prin 
realizarea de proiecte rezidenţiale ce se dezvoltă sau urmează să se dezvolte în apropierea oraşului. 
Aceleaşi tendinţe de dezvoltare ca şi în sectorul economic (în zonele periurbane şi în localităţile 
învecinate) se observă şi în dezvoltarea sectorului imobiliar. Zonele care prezintă interes pentru 
dezvoltările rezidenţiale din Braşov sunt: zona de sud-est (Dârste) - ieşirea spre Bucureşti, precum şi zona 
de nord-vest (Ghimbav, Stupini, Hălchiu). Dinamica locuinţelor arată că cea mai mare rată de creştere se 
înregistrează în localităţile din imediata vecinătate a Braşovului: Sânpetru (29 %), Hărman (28 %), Predeal 
(21,7 %) şi Cristian (15,4 %). 
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Sanatate 
Municipiul Braşov cuprinde 11 spitale, după cum urmează: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov 
(1256 paturi), Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie „I.A.Sbârcea”, Spitalul Clinic pentru Copii, 
Spitalul de Boli Infecţioase, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie, Spitalul 
Judeţean Mârzescu, Spitalul Municipal de Urgenţă, Spitalul Militar de Urgenţă, Spitalul CFR. 
 
Preturi locuinte 
Cu o crestere medie lunara de 1,3%, Brasovul se regaseste printre orasele care au cunoscut o evolutie 
dinamica a segmentului rezidential in prima luna a anului 2010. Conform Indicelui imobiliare.ro, pretul 
mediu cerut pentru apartamentele scoase la vanzare are, pentru luna ianuarie, o valoare de 881 euro/mp 
de suprafata utila, cu 1,3% mai mult decat in luna decembrie 2010. In comparatie cu aceeasi perioada a 
anului trecut, pretul mediu actual este cu 6,7% mai mic. Pretul apartamentelor noi din ansamblurile 
rezidentiale brasovene a urcat in primele treizeci de zile ale anului cu 2,1%, dupa o alta crestere de 2,5%, 
in decembrie, pana la valoarea de 966 euro/mp. Fata de aceeasi perioada a anului 2009, apartamentele 
noi sunt cu 5% mai ieftine. In ceea ce priveste apartamentele vechi, pretul solicitat de proprietari in luna 
ianuarie a ajuns la o medie de 876 euro/mp, cu 1,2% mai mult decat in decembrie. 
 
In luna ianuarie 2010, in Brasov, apartamentele vechi s-au scumpit cu 1,2%, pretul acestora urcand de la 
866 euro/mp util pana la o valoare medie de 876 euro/mp util. Garsonierele, pentru care cererea se 
mentine la un nivel mai ridicat, s-au scumpit in prima luna a anului cu 2,9%, in schimb, pretul cerut pentru 
apartamentele cu doua camere a scazut in ianuarie cu 0,6%. Apartamentele cu trei camere au inregistrat 
o crestere de 1,2%, iar cele cu patru camere s-au scumpit cu 5,9% in intervalul analizat. In comparatie cu 
inceputul anului 2010, preturile apartamentelor vechi din Brasov sunt in prezent cu pana la 7,5% mai 
ieftine. 
 
Oras/indicatori  Brasov  

� Media preţului de cumpărare 
apartament în centrul oraşului pe 
m2 

1,104.25 € 

� Media preţului de cumpărare 
apartament în alte zone ale 
oraşului pe m2 

825.25 € 

Media salariului lunar  308.18 € 

Spaţiu verde/cap locuitor  11 mp 

Suprafa ţa ocupat ă de spa ţiile ve rzi  230 ha 

Surse de poluare  Traficul rutier 
Agenţii economici la care activitatea de bază generează 
cantităţi importante de poluanţi atmosferici, sunt: CET 
Braşov, Prescon, Carmeuse, Staţiile de betoane ale 
SERCONS şi RECON situate in cartierul Bartolomeu. 

 
Surse: 

• Planul Integrat de Dezvoltare Urbană –Polul de Creştere BRAŞOV 
• Raportul Primarului Municipiului Braşov privind activitatea din anul 2010 
• Raportul Primarului Municipiului Braşov privind activitatea din anul 2009 
• Bugetul municipiului Brasov pe anul 2010 
• Bugetul municipiului Brasov pe anul 2009 
• www.brasovcity.ro  
• Camera de comert si industrie Brasov 
• http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/BRASOV_1.htm 
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0. Date generale 
 
Regiunea Nord Vest 
 

Regiunea de Nord-Vest

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României (ed 
a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

 
Oraş/Indicatori  Cluj Napoca  

Populaţia (nr) 20107 306.009  

Populaţia (nr) 20098 306.474 

Din care de 18 ani şi peşte 262.386 

Populaţia (nr) 2007 309,338 

Densitate loc./km²  1.872  

Populaţie activa (nr) 139.937 

Suprafaţa (ha) 17.950 

 
 
 
 
 

                                                           
7 http://www.agerpres.ro/english/index.php/component/k2/item/173.html  
8 „Populaţia stabilă la 1.01.2009”  INSSE. 19 mai 
2009.http://www.insse.ro/cms/rw/resource/populatia%20stabila%20la%201%20ianuarie%202009%20si%2018.xls?download=true.  
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1. Diversitate economic ă 
 
Oraş/Indicatori  Cluj Napoca  

PIB regional (€)(2010)/cap locuitor  10.000 

% din PIB-ul României 12% 

Cheltuieli 20099 608,174,515 

Venituri 2009 609,073,434 

Cheltuieli 2010 677.893.297 

Venituri 2010 677.893.297 

Pondere investiţii bugetul local 2009(%) 28,5 % 

Grad de îndatorare publică (2009) 10 % (2009) 
30 % (2011) 

Date generale judet 

La finele trimestrului I/2009 erau inmatriculate la Oficiul Registrului Comertului Cluj 59.347 societati 
comerciale avand urmatoarea structura: 17.743 comercianti persoane fizice si asociatii familiale, 40.615 
comercianti societati comerciale cu raspundere limitata, 667 comercianti societati pe actiuni, 20 regii 
autonome, 11 organizatii cooperatiste, 287 societati in nume colectiv si 4 societati in comandita simpla. 
Societatile comerciale cu participare straina de capital social, partial sau total, insumeaza 5.099 unitati 
reprezentand 8,5 % din totalul societatilor inscrise in baza de date a Oficiului Registrului Comertului, iar 
valoarea capitalului strain investit de cele 82 tari cu firme in judet este de peste  386.709 mii $. 
 
Primele 10 tari cu investitii majore straine in economia judet ului , ordonat dupa marimea capitalului 
investit, calculat in mii euro evidentiaza urmatoarea ierarhie: 

o Ungaria 
o Olanda 
o Spania 
o Italia 
o Suedia 
o Austria 
o Germania 
o SUA 
o Franta 
o Luxemburg 

Cluj-Napoca are una dintre cele mai dinamice economii din România. Principalele atuuri pe care le detine, 
in acest moment, Clujul sunt: forta de munca specializata, infrastructura de tran sport dezvoltata  
(inclusiv aeroportul, a carui pista si oferta de servicii sunt in extindere), vocatia multiculturala, 
potentialul turistic, mediul de afaceri dinamic si rata scazuta a somajului, care se situeaza sub 4%.  

Industrie 
Structura economica diversificata se bazeaza pe investitori privati, industria prelucratoare fiind 
predominanta. Ramurile cele mai dezvoltate sunt: in dustria alimentara (18,4%), extractiva, 
industria metalurgica (16,8%), constructoare de mas ini, de medicamente si cosmetice.  Cresteri 
semnificative s-au inregistrat la prelucrarea lemnului (34,5%), aparatura electrica (9,2%), producerea 
substantelor chimice si a fibrelor sintetice (7,2%), Clujul fiind lider national in productia de tricotaje, 
confectii si incaltaminte, fiind al doilea exportator ca volum din tara, mobilier, produse lactate, bere.  
 
Sectorul industrial joacă în continuare un rol important în economia ZMC concentrând împreună cu 
construcţiile 72% din totalul întreprinderilor mari , generând 23% din volumul cifrei de afaceri produsă la 

                                                           
9 Contul anual de executie a bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, aprobat prin HCL 129/2010: 
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nivelul ZMC. În cursul anului 2008 un număr de 6296 de întreprinderi erau active în sectorul industrial şi în 
cel al construcţiilor, din care 3449 erau în industrie şi 2847 erau în construcţii. 
 
Trebuie remarcat că marea majoritate a întreprinderilor active sunt concentrate în activităţi industriale ca: 
industria constructiilor metalice şi a produselor de metal, industria alimentară, producţia de mobilier, 
îmbrăcăminte, industria chimică.  
 
Sectorul industrial a luat amploare prin venirea în zona metropolitană a unor investitori importan ţi, 
respectiv: 
o fabrica Nokia (Finlanda, în cadrul parcului industrial TETAROM III din comună Jucu, valoare estimată 

a investiţiei de 120 milioane de euro, locuri de muncă - 3.500; 
o Emerson (SUA, în parcul industrial TETAROM II din Cluj-Napoca, investiţie estimată de 75 de 

milioane de euro şi număr de locuri de muncă estimate a fi create este de 3.500); 
o Friesland Foods/FrieslandCampina , (Olanda) (acţionar majoritar Napolact); 
o Mecelec Plastic Compozit (Franţa) investeşte la Cluj-Napoca 1,1 milioane de euro în fabricarea 

pieselor din material compozit. 
 
Construc ţiile 
Cu 45% din totalul societăţilor înregistrate, construcţiile acoperă un procent semnificativ din sectorul 
industrial şi cel al constructiilor.  

� Compania Bechtel (SUA, cu sediul din România stabilit la Cluj-Napoca), realizează cel mai 
mare proiect de infrastructură din Europa, Autostrada Transilvania Brasov-Bors, cu o valoare 
iniţială estimată la 2,2 miliarde de euro; 

� Societatea Garboli Conicos Tirena Scavi (Italia) a finalizat modernizarea a 145 de străzi din 
municipiul Cluj-Napoca, iar alte 148 de străzi sunt în curs de modernizare. Valoarea contractului 
este de 51 milioane Euro; 

� Compania Tirena Scavi (Italia) a început construcŢia centurii ocolitoare care face legătura între 
Dej şi Baia Mare, pe segmentul intre Bulevardul Muncii şi Apahida.Acest segment are o lungime 
de 8,36 km; 

� Siemens Elin Buildings & Infrastructure GmbH & Co (Austria) a contractat administrarea 
iluminatul public, la valoarea de 800.000 euro pe an, pe o perioadă de 15 ani, începând din 2007. 

 
În ultimii ani au fost dezvoltate centre de afaceri , care oferă peste 51.000 mp pentru sediile executive ale 
companiilor (Power Business Center, City Business Center, Maestro Business Center, Olimpia Business 
Center, Iulius Business Center, Sigma Center, Global Plaza, Amera Tower). 
 
Un rol important îl constituie construc ţia de locuinte : zonă situată în proximitatea oraşului reprezintă 
atractivitate pentru investitia în locuinte, tocmai prin apropierea fată de centrul urban: comunele Apahida, 
Floreşti, Feleacu, Baciu – în jurul Municipiului Cluj-Napoca. 
 
Aproximativ 43%, adic ă un num ăr de 116.026 din locuinţele din judeţul Cluj, se află concentrate în 
municipiul Cluj-Napoca. Este important de mentionat că circa 98% din locuinte se află în proprietate 
privată. În ceea ce priveşte distribuţia suprafeţei locuibile, Cluj-Napoca deţine 44% din totalul disponibil la 
nivel judeţean, în pofida problemelor legate de costurile ridicate ale proprietăţii şi a aglomeraţiei urbane  

(sursa: “Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj 2007-2013”) 
 
Sectorul retail  a cunoscut o dezvoltare deosebită, prin construirea unui număr mare de supermarketuri, 
hypermarketuri (Billa, Kaufland, Profi, Selgros, Cora, Real, Carrefour, Auchan, Praktiker, Ambient, 
Baumax, Arabesque, Mobilia Center), mall-uri (Polus City Center – 80.000 mp suprafată, 140 milioane lei 
investitie, Iulius Mall – 155.000 mp suprafată, 48 milioane lei investitie, Leul Multiplex – 30.000 mp 
suprafată, 17 milioane lei investitie; alte două mall-uri sunt în proiect: Atrium Center şi Akademia Center. 
 
Serviciile financiare 
În domeniul serviciilor financiar-bancare, zona metropolitană Cluj este clasificată pe locul al doilea în tară, 
după Bucureşti, cu: 
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� 50 de sucursale ale băncilor centrale, 11 filiale ale principalelor bănci din Romania si 33 de 
cooperative de credit, societăti de valori mobiliare puternice care promovează interesele locale în 
plan national prin Bursa de Valori Bucureşti, 

� societăti de asigurare-reasigurare cu sediul central în Cluj-Napoca, precum şi sucursale ale 
tuturor celorlalte societăti de asigurări şi fonduri de investitii din România, 

� Fondul de investitii PPF Investments (Cehia) a achizitionat peste 70% din actiunile companiei 
clujene de asigurări ARDAF la aproximativ 43 de milioane de euro, iar Groupama (Franta) a 
preluat 90% din capitalul social la aproximativ 90 de milioane de euro. 

� Banca Transilvania : Ianul 1997, Banca Transilvania a devenit prima institutie bancară din 
România care a fost cotată la Bursa de Valori Bucureşti. BT este cea mai mare institutie bancară 
cu capital majoritar românesc, iar Banca Europeană pentru Reconstructie şi Dezvoltare este 
actionar  

 
Altele 
Pe lângă acestea, Cluj-Napoca a dat naştere şi altor companii româneşti importante precum Ardaf 
(asigurări), Brinel (IT), Farmec (cosmetice), Jolidon (lenjerie), Napolact (lactate), Remarul 16 Februarie 
(trenuri şi material rulant), Ursus (bere) şi altele. Societăţile comerciale îşi desfăşoară deopotrivă 
activitatea şi în alte ramuri ale industriei, printre care cea alimentară, a construcţiilor de maşini, chimică, 
prelucrarea lemnului, sticlărie, textile, făinata, domeniile construcţiilor ş.a.  
 
Totodată, printre companiile multinaţionale străine care şi-au deschis reprezentanţa în România la Cluj-
Napoca se numără Nokia, Perfetti Van Melle, Puma, ECCO, MOL, Aegon, Carion, MBI, Bechtel, Ranbaxy, 
Sondex. 

 

Agricultura este practicată în zonele limitrofe, în 8110 de gospodării ale populaţiei. 

Potrivit unui clasament efectuat de revista Capital în prima parte a anului 2006, Cluj-Napoca este cel mai 
scump oraş din România. Rezultatele nu au fost tocmai surprinzătoare: preţurile au explodat după 
fenomenul Caritas şi au rămas la un nivel ridicat, fiind încurajate de investitorii străini, dar şi de numărul 
mare de studenţi (Clujul găzduieşte cea mai mare universitate din România).  

Parcuri industriale  

� Tetarom 1 Industrial Park - 327.719mp de tip operaţional, deţinut de Consiliul Judeteal Cluj, 
administrat de SC TETAROM SĂ 

� Tetarom 2 Industrial Park, 120,000 m2 de tip operaţional, deţinut de SC TETAROM SA and 
EMERSON, administrat de SC TETAROM SA 

� Tetarom 3 Industrial Park, 154.562 ha m2 de tip Greenfield & Operaţional, deţinut de SC 
TETAROM SA, administrat de SC TETAROM SA 
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2. Popula ţia, for ţa de munc ă, educa ţie 

Oraş/indicatori  Cluj Napoca  

Numărul salariaţilor - total – persoane 2009 132.173 

Şomeri 4282 

Rata şomajului judeţ 2009 6,3 % 

Rata şomajului municipiu 2009 1,2% 

Întreprinderi   

Număr de firme:  19 352 

Cu capital străin:  2367 (12%) 

Numărul unităţilor active – total (2008) 25.794 

Cifră de afaceri - total  

Învăţământ   

Unităţi independente de învăţământ - total – număr, din care 120 

Licee şi colegii 48 

Universităţi 10 

Studenţi înscrişi - persoane 67982 

 

În anul 2007 în Cluj Napoca erau înregistraţi 133,004 de salariaţi, din care 33.519 lucrau în industrie (25% 
din numărul de salariaţi), 13.077 în construcţii (10%), 28.067 în comerţ (21%), 8.755 în transport şi poşta 
(6,6%), 3,454 în administraţie (2,6%), 4.958 în activităţi financiar bancare (3,1%), 13.301 în învăţământ 
(10%), 11.316 (8,5%) în sănătate şi asistenta socială şi 474 în agricultură (0,36%).  

 

În anul 2008 în Municipiul Cluj Napoca erau înregistraţi 3003 de şomeri (1,2%) 
 
Structură pe grupe de vârstă în ZMC demonstrează o scădere a populaţiei tinere (0-14 ani) atât în mediu 
rural cât şi în cel urban (13,8%) comparativ cu creşterea persoanelor în vârstă, foarte accentuat în mediul 
rural (peste 55 de ani 19,2%). Numărul populaţiei tinere este în scădere ceea ce va conduce la o scădere 
a viitoarei populaţii active. 
 
Municipiul Cluj-Napoca se clasează pe locul 2 pe tară ca rată de naştere a microintreprinderilor. Se poate 
observa că întreprinderile din mediul urban reprezintă peste 94% din totalul firmelor existente în ZMC şi că 
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domeniul cel mai frecvent de activitate al întreprinderilor e în sfera serviciilor, în timp ce la polul opus cu 
un procent de 1,12% se regăsesc firmele din domeniul agriculturii (şi acestea tot din mediul urban 
majoritar 262, în rural regăsindu-se doar 71). Numărul de firme variază substanţial pe sectoare de 
activitate. 
 
 
Din totalul de 25.794 înregistrate în anul 2008, numărul firmelor mari era de 38, cele mijlocii 38, firme mici 
184 şi micro-intreprinderi 24.654.  
 
Educa ţie 

Universitatea  „Babeş-Bolyai” (UBB) este cea mai mare universitate din ţară, cu peste 45 500 de studenţi 
în 105 de specializări (din care 98 în română, 52 în maghiară, 13 în germană şi 4 în engleză). 

Municipiul Cluj-Napoca este cel mai important centru universitar din nord-vestul României, fiind al doilea 
centru universitar din tară. Datorită renumelui universităţilor clujene, Clujul atrage tineri nu numai din 
localităţile limitrofe, ci din toată ţara, chiar şi studenţi străini, evidenţiat de trendul ascendent în numărul de 
studenţi, în condiţiile în care la nivel liceal sunt tendinţe de descreştere a numărului de elevi înscrişi. 
 
La începutul anului universitar 2006-2007, oferta de învăţământ superior în Municipiul Cluj-Napoca consta 
din: 

� Universitatea “Babes-Bolyai” – 19 facultăţi şi 18 colegii (38.900 studenţi) 
� Universitatea Tehnică – 8 facultăţi şi un colegiu tehnic (9.754 studenţi) 
� Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Hatieganu” – 3 facultăţi şi 3 colegii (3.900 studenţi) 
� Universitatea de ŞtiinŢe Agricole şi Medicină Veterinară – 4 facultăţi şi un colegiu universitar 

(4.275 studenţi) 
� Academia de Muzică “Gheorghe Dima” – 3 facultăţi (826 studenţi) 
� Universitatea de Artă şi Design – 2 facultăţi şi un colegiu (650 studenţi). 
� Lângă aceste universităţi de stat, menţionam universităţile particulare (private): 
� Universitatea Avram Iancu (1.700 studenţi) 
� Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” – 2 facultăţi (826 studenţi) 
� Universitatea “Bogdan Vodă” – 3 facultăţi (1.857 studenţi) 
� Universitatea “Sapienta” (în limba maghiară) – 2 facultăţi 

 
Cercetare. Dezvoltare. Tehnologia informatiei 
În polul de creştere Cluj, infrastructura de cercetare-dezvoltare este bine conturată. Institutele şi centrele 
de cercetare şi dezvoltare sunt organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor 
autonome, institute, centre sau statiuni de cercetare şi dezvoltare organizate în instituţii publice ale 
administraţiei publice locale şi centrale. 
 

Clujul este şi un important centru al elitelor din domeniul ştiinţei. În cadrul Filialei din Cluj a Academiei 
Române, îşi desfăşoară activitatea următoarele institute profilate pe cercetarea ştiinţifică fundamentală: 
Arhiva de Folclor a Academiei Române, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, 
Institutul de Istorie „G. Bariţiu” (care are şi un departament de cercetări socio-umane), Institutul de 
Arheologie şi Istoria Artei, Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu”, Centrul de Studii Transilvane, Institutul 
de Speologie „Emil Racoviţa” (secţie), Institutul de Geografie (secţie) şi „Observatorul astronomic” (secţie 
a Institutului Astronomic al Academiei Române din Bucureşti). Anual, este organizată manifestarea 
ştiinţifică „Zilele academice clujene”. La Cluj funcţionează, de asemenea, filiale ale Academiei de Ştiinţe 
Medicale, respectiv ale Academiei de Şiinţe Tehnice din România. 

Tot în Cluj mai activează numeroase institute naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi din diferite 
ramuri: Institutul de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan”, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Tehnologii Izotopice şi Moleculare (INCDTIM), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe 
Biologice, Institutul pentru Tehnica de Calcul, Coneural – Centrul pentru Cercetări Cognitive şi Neuronale, 
Institutul de Cercetări Electronice, Institutul de Cercetare pentru Instrumentaţie Analitică (filială INOE-
2000), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Geologie, Geofizica, Geochimie şi Teledetecţie (IGR) 
– filiala Cluj, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi 
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Industriei Alimentare, Institutul pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, Institutul de Cercetări 
şi Amenajări Silvice, Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere. 

 
3. Conectivitate, accesibilitate 
 

Oraş/Indicatori Cluj Napoca 

Cai rutiere  E 60  
E81 

Aeropo rt  Aeroportul internaţional, Someşeni (la 6 km distanţă de centrul oraşului) 

Transport fluvial  N/a 

Transport maritim  N/a 

Infrastructura rutiera  662 km 

• E60: (Frânta, Elveția, Austria, Ungaria) – Borș – Oradea – Cluj-Napoca  – Turda – Târgu-Mureș – 
Brașov – Ploie şti  – Bucureşti – Urziceni – Slobozia – Constan ța 

• E81: (Ucraina) – Halmeu –Satu Mare – Zalău – Cluj-Napoca  – Turda – Sibiu – Piteşti – Bucureşti 
– Constan ța 

Cluj-Napoca este traversat de drumul european E 60. Totuşi, lipsa legăturilor rutiere cu Coridorul 4 
European împiedică intrarea oraşului în circuitul european. De asemenea, lipsa interconectării rapide cu 
partea de est (în special nord-est) a ţării (Coridorul 9 European) privează Clujul de legăturile necesare cu 
aria sa de influenţă economică. Abundenţa fluxului de tranzit şi transport de marfă, coroborată cu lipsa 
unei şosele de centură adecvate, augmentează traficul intern, perturbând circulaţia în municipiu şi ridicând 
gradul de poluare. 

Aeroportul Interna ţional Cluj-Napoca 

Clujul este deservit de un aeroport internaţional, Someşeni (CLJ), amplasat în partea estică a oraşului, 
între strada Traian Vuia şi albia râului Someşul Mic (la 6 km distanţă de centrul oraşului). În anul 2009 a 
fost inaugurat un terminal modern, cu o capacitate de 750 de pasageri/oră. Aeroportul a avut în ultimii ani 
o evoluţie spectaculoasă a traficului, ajungând în anul 2009 la un trafic de 834 400 de pasageri, din care 
80% pe curse internaţionale, după ce în 2006 avea un trafic de doar 244 366 pasageri. Lista destinaţiilor 
spre care există curse regulate (unele zboruri low-cost fiind spre aeroporturi secundare aflate în 
vecinătatea unor oraşe mari): Londra (Luton), Paris (Beauvais), Roma (Fiumicino), Madrid, Viena, 
Munchen, Frankfurt, Budapesta, Barcelona (El Prat), Milano (Bergamo), Valencia, Veneţia (Treviso), 
Bologna (Forli), Torino (Cuneo), Pisa, Zaragoza, Dusseldorf (Weeze), Dortmund, Palma de Mallorca 
(sezonier), Alicante (sezonier), Bucureşti Otopeni, Bucureşti Băneasa, Timişoara, Constanţa (sezonier). 
Vara există curse charter regulate spre destinaţii din Grecia, Turcia, Tunisia şi Egipt. 

Infrastructura rutier ă 

Municipiul este străbătut de 662 km de străzi, din care 443 km sunt echipaţi cu facilităţi moderne (structură 
stradală, echipamente pentru servicii publice). Transportul în comun se realizează pe 342 km din reţeaua 
de drumuri interne, prin intermediul mai multor linii de autobuz, troleibuz şi tramvai. Sistemul privat de 
taximetrie se dovedeşte a fi de asemenea foarte util. 

Un pion important în decongestionarea traficului îl reprezintă transportul public. 
 
Acesta e realizat în municipiu prin intermediul Regiei Autonome de Transport Public de Călători, din 
subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. Rețeaua de transport public acoperă 43 de linii, 
dintre care 3 sunt deservite de tramvai, 6 de troleibuz, restul liniilor fiind deservite de autobuze (8 sunt linii 
preorăşeneşti. 
 
Traseele de transport în comun din municipiu au o lungime după cum urmează: autobuze 464,3 km, 
troleibuze 85,1 km şi tramvaie 52,8 km. 
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Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al municipiului era de 17 952 ha la data întocmirii P.U.G.-ului, 
din care 22,67% (4 069,68 ha) intravilan şi 77,33% (13 881,95 ) extravilan (fişa localităţii). 
 
4. Calitatea vie ţii 
 
Oraş/indicatori  Cluj  Napoca  

CULTURĂ ŞI ARTA  

Biblioteci – număr 127 

Muzee – număr 17 

OCROTIREA SĂNĂTĂŢI  

Spitale publice şi private 14 

Pături în spitale – număr 5548 

TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT  

Unităţi de cazare 61 

Locuri în unităţi de cazare 3.657 

Înnoptări în unităţi de cazare 449.339 

Locuinte existente  (2009) 120.504 

Din care,  
Locuinte in proprietate majoritara de stat  

 
1.960 

Locuinte in proprietate majoritar privata  118.544 

Fondul de locuin ţe şi calitatea locuirii 
 
Dintre localităţile din zona metropolitană Cluj, în principal municipiul Cluj- Napoca se caracterizează printr-
un număr mare de locuinţe de tip condominiu, construite în perioada comunistă, şi care au o eficientă 
energetică scăzută. Pârghiile propuse pentru reducerea acestor deficiente trebuie să ia în considerare 
faptul că majoritatea acestor locuinţe sunt în proprietate privată. 
 
Numărul locuinţelor şi suprafaţa locuibilă au crescut în localităţile din zona metropolitană Cluj datorită 
investiţiilor majore în infrastructură şi imobiliare, atât la nivelul municipiului, cât şi a arealului de influentă, 
în special în comunele limitrofe municipiului. Suprafaţa locuibilă medie/locuitor a crescut, în medie, de la 
11,95 mp/locuitor în 1996, la 15,43 mp/locuitor în 2006, în municipiu crescând de la 11,95 mp/locuitor la 
15,18 mp/locuitor . 
 
Fondul locativ cuprindea în 2004 o suprafaţă locuibilă de 4.539.426 mp. din care suprafaţa locuibilă 
privată era de 4.483.054 mp, iar cea publica era de 56.372 mp.  
 
În 2004, fondul locativ cuprindea 116.931 locuinţe din care 114.839 constituie locuinţe din fonduri private 
şi 2 .092 constituie locuinţe proprietate publică. 

Piaţa imobiliar ă 

După o creştere uşoară înregistrată în ultima lună a anului trecut, în ianuarie, preţurile apartamentelor au 
scăzut cu 0,8%. Astfel, Indicele imobiliare.ro pentru Cluj-Napoca pentru prima lună a anului are o valoare 
medie de 985 euro/mp util. Valoarea actuală este foarte apropiată de cea înregistrată în urmă cu 12 luni, 
în ianuarie 2010, diferenţa fiind de doar 0,9%. Scăderea de preţ a fost înregistrată atât la apartamentele 
vechi, cât şi la cele noi. Preţul apartamentelor vechi a scăzut cu 0,3% în ultimele 30 de zile. Preţul 
apartamentelor noi a scăzut cu 0,5% în ianuarie până la 915 euro/mp util. 

 
Preţul mediu cerut pentru apartamentele din blocurile construite înainte de 1990 din Cluj-Napoca a ajuns 
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la valoarea medie de 1.011 euro/mp util, în prima lună a anului, în scădere cu 0,3% fata de luna 
decembrie. Cea mai mare variaţie de preţ este întâlnită în cazul apartamentelor vechi cu două camere, 
unde a fost constatata o scădere de 1,6%. Apartamentele cu trei camere s-au ieftinit cu 0,2% în ultimele 
treizeci de zile, în timp ce garsonierele au înregistrat o creştere de 0,3%. Valoarea actuală a preţurilor de 
strigare este apropiată de cea înregistrată la începutul anului trecut; preţurile solicitate pentru 
apartamentele vechi sunt cu până la 4,2% mai mici în comparaţie cu luna ianuarie 2010, cea mai mare 
diferenţa fiind înregistrată în cazul garsonierelor. 

 
Oraş/indicatori  Cluj Napoca  

� Media preţului de cumpărare apartament în centrul oraşului pe 
m2 

1,777.36 € 

� Media preţului de cumpărare apartament în alte zone ale oraşului 
pe m2 

910.87 € 

Media salariului lunar  350.42 € 

Spaţiu verde/cap locuitor  7,18 mp  

Suprafa ţa ocupat ă de spa ţiile ver zi 577 ha 

Surse de poluare  Traficul rutier 

 

Surse: 

• Planul Integrat de Dezvoltare Urbană –Polul de Creştere Cluj Napoca Zona metropolitană Cluj 2009-2015 
• Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca 
• http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_23103/Ianuarie-2011-Anul-debuteaza-cu-cresteri-de-pret-la-multe-categorii-de-

apartamente-in-marile-orase.html#ixzz1IAN2tzd9 
• http://www.primariaclujnapoca.ro 
• http://www.ccicj.ro  
• Fișa localității 2009 
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0. Date generale 
 
Regiunea Sud Vest 

Regiunea de Sud-Vest

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României (ed a 
II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

 
Oraş/Indicatori  Craiova  
Populaţia (nr) 201010 298.643 

Populaţia (nr) 200911 291.443 

Din care de 18 ani si peste 251.895 

Populatia (nr) 2007 299.429 

Densitate loc./km²  3668,4 

Populatie activa (nr) 176021  

Suprafata (ha) 8.141 

 
1. Diversitate economica 
 
Oraş/Indicatori  Craiova  
PIB regional (€)(2010)/cap locuitor  8.100  

% din PIB-ul României 8% 

Cheltuieli 2009 475.166.390 

Venituri 2009 475.536.598 

                                                           
10 http://www.agerpres.ro/english/index.php/component/k2/item/173.html  
11 „Populaţia stabilă la 1.01.2009”  INSSE. 19 mai 
2009.http://www.insse.ro/cms/rw/resource/populatia%20stabila%20la%201%20ianuarie%202009%20si%2018.xls?download=true.  
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Cheltuieli 201012 472.722.479 

Venituri 2010 450.374.257 

Pondere investitii bugetul local 2009(%) 18% 

Grad de indatorare publică (2009) 4,93% (2009) 
7,25 % (2011) 

 
Conform unui Studiu privind identificarea obiectivelor prioritare de dezvoltare economica in vederea 
cresterii competitivitatii pe termen lung a economiei locale din municipiul Craiova, realizat de catre GEA 
Consulting la inceputul anului 2009, din punct de vedere teritorial, se remarcă patru zone /concentrări 
economice distincte: 

� Zona cea mai dens ă in agen ţi economici, in general mari şi mijlocii, cu un num ăr ridicat de 
personal angajat, este in estul municipiului . Se remarcă profilul mecanic şi electromecanic, a 
industriei alimentare (morărit-panificaţie), terţiarul este bine dezvoltat prin agenţi economici legaţi 
de transport, depozitare, comerţul en gros şi en detail, in mari magazine. Axa rutieră şi feroviară, 
cu legături spre Bucureşti, ca şi aeroportul Craiova, au favorizat această concentrare industrială şi 
de servicii. 

� Zona de nord, axată pe Calea Severinului, este mai fragmentat ă. Se remarcă aici gruparea 
Işalniţa cu profilul net industrial, respectiv termoenergie şi chimie, o grupare pe raul Amaradia de 
la Şimnicu de Sus, mai modestă, cu exploatări de petrol şi gaze naturale, complex avicol, 
construcţii şi o grupare de nord-vest,comuna Cernele, axată pe materiale de construcţiiˇ 

� Gruparea vestică, mai restransă din cauza terenurilor mlăştinoase din lunca Jiului, pe cuprinsul 
comunei Bucovăţ, axată pe industria uşoară - pielărie, tricotaje şi confecţii. 

� O grupare sudică, favorizată de căile ferată şi rutieră spre Calafat, aflată in sudul municipiului 
Craiova şi in comuna Podari. Profilul este industrie uşoară alimentară – zahăr, ulei - şi textilă, ca 
şi unităţi de service auto.  

 
Ponderea domeniilor principale de activitate din Municipiul Craiova, din punct de vedere al numărului de 
salariaţi, al cifrei de afaceri totale şi al numărului de firme active, oferă o imagine utilă de ansamblu asupra 
structurii economiei locale. 
 
Industria  domină clar prin prisma cifrei de afaceri si numărului de salariati, avand insă o pondere redusă 
in numărul total de firme. Acest lucru sugerează o vulnerabilitate importantă, care trebuie luată in calcul 
din dezvoltarea si restructurarea viitoare.  
Industrie predominanta: 

� industria energetică  
� Industria mijloacelor de transport.  

Prezenta CEZ, a Complexului Energetic si a Ford domină cifra de afaceri generată de economia locală. 
Practic, in afară de aceste două industrii, doar cea alimentară mai depăseste cu putin granita de 100 
milioane de euro cifra totală de afaceri. Restructurarea industriei de textile/confectii se vede si prin prisma 
reducerii numărului de salariati in domeniu incepand cu 2005 si pană in 2007. În cadrul industriei 
prelucrătoare, industria alimentară, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea produselor din 
cauciuc si mase plastice, industria construcţiilor metalice si a produselor din metal, fabricarea de mobilă 
deţin împreună 57,9% din totalul unităţilor active. 
 
 
Comertul domină clar ca număr de firme angrenate in această activitate, si are a doua importantă dintre 
sectoarele de bază in ceea ce priveste cifra de afaceri generată si numărul de salariati. Acest sector are o 
flexibilitate mare, intrucat marea majoritate a firmelor ce derulează activităti de comert sunt 
microintreprinderi sau intreprinderi mici. Evoluţia in timp a economiei locale craiovene arată o dinamică 
mai accentuată a numărului de firme active din Servicii, Construcţii şi High-tech, in anul 2007 acestea fiind 
de aproape trei ori mai multe decat in anul 2002. O dinamică ceva mai lentă caracterizează sectoarele 
Comerţ, Industrie şi Agricultură. Pe ansamblu, deşi este o clar o evoluţie pozitivă, nu se poate spune că a 
existat o efervescenţă antreprenorială nemaipomenită. 
                                                           
12 Contul de executie al bugetului local Craiova la 31 decembrie 2010 
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De remarcat este ponderea relativ scăzută a serviciilor , care generează sub 8% din cifra totală de afaceri 
a economiei locale. Altfel, ca număr de firme, peste un sfert activează in acest sector. 
 
Tabel 1. Distributia cifrei de afaceri  

 
 
In 2006 numarul de agenti economici era de 16.693. Analiza delimitării activităţii economice, la nivelul 
municipiului Craiova, arată că unităţile active au avut o evoluţie ascendentă de la 10969 unităţi active la 
începutul anului 2008 la 11527 unităţi active la începutul anului 2009. 
 
ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR 
Indicatori  2008 2009 
Numărul unităţilor active – total, 
din care, pe clase de mărime:  

10969 11527 

· 0 – 9 salariaţi  9606 10167 
· 10 – 49 salariaţi  1072 1062 
· 50 – 249 salariaţi  246 248 
· 250 şi peste  45 50 
 
După clasa de mărime, apreciată după numărul de salariaţi, la începutul anului 2009, marea majoritate a 
unităţilor se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 salariaţi) cu o pondere de 97,4% (97,3% la începutul 
anului 2008), întreprinderile medii (50 – 249 salariaţi) şi mari (250 salariaţi şi peste) având o pondere 
redusă, respectiv 2,6% (2,7% la începutul anului 2008) din totalul unităţilor active. IMM-urile au 
reprezentat 99,6% în total unităţi active la fel la începutul anului 2008. 
 
Numar unitati active  2009 
Industrie extractiva 20 
Industrie prelucratoare 1120  
Productia si furnizarea de energie electrectrica si termica 9 
Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor 47  
Comert cu ridicata si amanuntul, repararea 
autovehiculelor 

5639 

Transport, depozitare si activitati de posta si curierat 499  
Hoteluri si restaurante 438  
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 O pondere importantă în totalul cifrei de afaceri din industrie o are industria prelucrătoare cu 54,9% 
(56,1% la începutul anului 2008), iar în cadrul acesteia fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
(17,5%), industria alimentară (17,4%), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (12,7%), fabricarea 
echipamentelor electrice (12,4%) ş.a. 
 
Totusi privatizari de succes au reusit numeroase mari intreprinderi industriale, ca de ex. : Fabrica de ulei 
de la Podari (Cargil Oil), Fabrica de Bere (Brau Union), Interprinderea de prefabricate ( Elpreco) etc., toate 
avand la momentul actual un capital privat in procent de 100%. In unele situatii s-a realizat o infuzie de 
capital strain de ex : investitiile realizate de firmele Scanrom (Norvegia) – in domeniul industriei frigorifice 
indeosebi, Topway Industries – in industria alimentara sau de Daewoo (Coreea de Sud) in domeniul 
constructiei de automobile. La nivelul Craiovei functioneza cu un randament ridicat sitemul de productie 
in lohn  in domeniul confectiilor (sistem caracterizat prin folosirea fortei de munca mai ieftine si a spatiului 
industrial autohton in conditii de capital si tehnologie straina). Asa functioneaza actual fabricile de confectii 
Samar (cu capital italian) sau Meconf, Modexim si Crimodex – cele trei societati comerciale ale fostei 
Intreprinderi de Confectii (cu capital furnizat de firma Steillman-Germania). 
 

Intr ările anuale de capital str ăin în economia Municipiului Craiova 

  1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 

Intrari1e anuale de 
capital strain 
(mil. USD) 408.8 276.0 337.4 842.6 261.0 500.9 331.2 505.4 615.8 496.8 

% fata de anul anterior 100 67.5 122.2 249.7 31.0 191.9 66.1 152.6 121.8 80.7 
Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie Judeţul Dolj   

La sfârşitul anului 2006, cea mai mare pondere în investiţiile de capital străin din economia craioveană 
(din punct de vedere al capitalului social în valută) e realizata de Italia (cu 16,64% din total), urmata de 
Germania (cu 11,20%), Olanda (cu 7,98%) şi Fran ţa (cu 7%). Astfel, ţările care deţin ponderile cele mai 
mari în cadrul investiţiilor de capital străin în economia craioveană sunt cele ale Uniunii Europene. Intre 
ţările capitaliste dezvoltate din afara Uniunii Europene, o participare mai importantă cu investiţii o are SUA 
cu o pondere de 6,12% din totalul capitalului în valută investit în Municipiul Craiova la sfârşitul anului 
2006, urmată îndeaproape de către Coreea de Sud (cu 5,11 %) şi Canada (cu 1,01 %). Dintre cele mai 
importante sunt: OLTENIA MOTORS SRL, care este firmă cu capital integral german, firmă ce 
funcţionează începând din 2006 şi care atrage capital uman cu pregătire superioară tehnică din întreaga 
Regiune olteană. Firmele de concept tehnic din Craiova, care asigură suportul tehnic pentru Uzinele Ford, 
sunt firme româneşti, cu capital străin, german sau american, care au însă un management din cele două 
state investitoare. 
 
O altă firmă reprezentativă pentru aria tehnică din Craiova este ACTUAL CONCEPT INGENIERI SRL, 
care si-a început activitatea abia în martie 2008. Este firmă cu capital francez, reprezentând la fel ca şi 
cea de dinainte un furnizor conceptual tehnic pentru Ford. 
 

Constructii 862  
Informatii si comunicatii 360 
Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii 1506 
Invatamant 52  

 
Sanatate si asistenta sociala 267 
Alte activitati de servicii colective, sociale si personale 368 
Alte 340  
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Asadar, structura industriei este una complexă. Predomină industria energiei electrice – 39%, urmată de 
industria uşoară (textilă, pielărie şi alimentară) – 20%. Industriile reprezentative pentru Craiova – 
electrotehnică, mecanică auto, echipamente mecanice – nu au decat fiecare ponderi de 5 – 5,5%, fapt 
ingrijorător dacă ne gandim că reprezintă “marca” Craiovei, iar personalul format se disipează şi se pierde. 
Produsele lor industriale inglobează o plus valoare ridicată şi au un puternic efect multiplicator. 
 
Parcul Industrial Craiova (10,03 ha, loc. Gherceşti, jud. Dolj, S.C. „Parc Industrial Craiova” S.A.)  
 
2. Populatia, forta de munca, educatie 
 
Oraş/Indicatori  Craiova  
Numărul salariaţilor – total – persoane 106.382 

Şomeri 9.547 

Rata şomajului judet 12,9 % (2010)13 

Rata şomajului 8,9 % 

Intreprinderi 

Numar firme 201014 11.754 

Din care cu capital strain 596 (4%) 

Numărul unităţilor active  2009– total  11527 

Cifra de afaceri – total 18.378.637.366 

Tari cu cea mai mare pondere în investiţiile de capital străin din 
economia locala 

Italia (16,64%), Germania (11,20%), 
Olanda (7,98%) şi Franţa (7%) 

Invatamant 

Unităţi independente de învăţământ – total – număr, din care 90 

Licee si colegii 30 

Universitati 3 

Studenţi înscrişi – persoane 35.667 

 
Forta de munca 
Numărul mediu al salariaţilor, la nivelul municipiului Craiova, a scăzut continuu din anul 2000 până în anul 
2006 când a început să crească uşor. Astfel, la începutul anului 2009 acesta a ajuns la 106.382 
persoane, în cre ştere cu 2,1% fa ţă de începutul anului 2008. 
 
Ponderea cea mai mare o au salariaţii din industrie (30,4%), urmaţi de cei din comerţ (23,6%), sănătate 
(8,0%), învăţământ (7,9%), construcţii (7,8%), transport şi depozitare (5,6%). 
 
La Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2002, la nivelul municipiului Craiova, populaţia curent activă 
era de 126580 persoane, 86,3% (109236 persoane) fiind reprezentată de populaţia curent ocupată, iar 
13,7% de către şomeri (17344 persoane). 
 
La nivelul anului 2009 numarul de salariati era de 106.382, din care 32323 in industrie, 464 in agricultura, 
8321 in constructii, 25141 in comert, 5925 in transport, 1837 in activităţi financiare, bancare şi de 
asigurări, 1767 in hoteluri si restaurante, 8409 in invatamant, etc.  
 

                                                           
13 http://www.anofm.ro/1841_situa%C5%A3ia-statistic%C4%83-a-%C5%9Fomajului-%C3%AEnregistrat-la-28-februarie-2010 
14 Lista firmelor din România, CD ListaFirme, BORG Design (2011) 
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In municipiul Craiova, 41,2% din personalul angajat işi desfăşoară activitatea in agenţi economici cu peste 
250 de salariaţi. Este vorba despre marile companii – Ford, Electroputere, Intreprinderea automatică, 
companii din sfera exploatărilor gazeifere şi petroliere şi a reţelelor de distribuţie, regiile autonome in parte 
privatizate – CEZ Oltenia, din domeniul serviciilor – Spitalul Universitar şi cel Judeţean, marile magazine 
din partea de est a oraşului, ş.a. 
 
Rata somajului la nivel judetului Dolj  in 2009 era de peste 10 %, iar la nivelul orasului Cra iova era de 
8,9 %. Numarul de someri era de 9547.  
 
În anul 2009 în municipiul Craiova evoluţia principalilor indicatori care reflectă starea de sănătate a 
populaţiei se prezintă astfel : 
o Natalitatea este de 9,5‰, mai mare ca în anul precedent (8,9‰) şi peste valoarea medie a judeţului 

(9,12‰); 
o Mortalitatea generală înregistrează un indice de 8,5 ‰, puţin crescut decât în anul precedent (8,04‰) 

şi mult mai mic decât valoarea judeţeană (13,8 ‰). 
o Valori bune înregistrează şi indicatorul de mortalitate infantilă (6,4 ‰) mai mare decât în anul 2008 

(5,25‰) şi mult sub valoarea judeţeană (11,03 ‰). 
 
Educatie 
La începutul anului de învăţământ 2009/2010, populaţia şcolară s-a cifrat în municipiul Craiova la 89693 
copii, elevi şi studenţi care frecventau o formă de învăţământ organizată. Tendinţa generală a evoluţiei 
populaţiei şcolare, la nivelul municipiului Craiova a fost de scădere în perioada de după 1990, coroborată, 
îndeosebi în ultimul deceniu, cu manifestarea unor fenomene demografice precum scăderea natalităţii şi 
accentuarea procesului de îmbătrânire demografică. 
 
La 10000 locuitori reveneau, în anul universitar 2009/2010, 1194 studenţi, faţă de 1265 studenţi în anul 
universitar 2008/2009. 
 
Municipiul Craiova are calitatea de a deţine un sistem educaţional universitar cu veche tradiţie. Se 
remarcă, Universitatea din Craiova (structurată in 16 facultăţi şi un Centru Universitar la Drobeta Turnu 
Severin) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie (cu 3 facultăţi). Acestor două instituţii de certă valoare 
ştiinţifică li se adaugă trei instituţii private: Universitatea „Mihai Viteazu”, Facultatea de Comunicare şi 
Relaţii Publice „David Ogilvy” şi Universitatea „Spiru Haret”, prin filialele lor existente aici. 
 
În învăţământul superior, în anul universitar 2009/2010, funcţionau 24 facultăţi în care au fost înscrişi 
35667 studenţi, cu 1983 mai mulţi decât în anul 2008. 
 
În ultimii ani a sporit continuu greutatea specifică a studenţilor din învăţământul superior privat, ajungând 
la 37,3% în anul universitar 2009/2010. 
 
3. Conectivitate, accesibilitate 
 
Oraş/Indicatori  Craiova  
Cai rutiere  E 70  

E 79 
Coridorul IV  European 

Aeroport  Aeroport internaţional (la 7 km de centru). 

Transport fluvial  n/a 

Transport mari tim  n/a 

Lungimea strazilor  378 km 

• E70: (Spania, Franța, Italia, Slovenia, Croația, Serbia) - Timi șoara  – Drobeta-Turnu Severin – 
Craiova – Alexandria – București – Giurgiu – (Bulgaria, Turcia, Georgia) 

• E79: (Ungaria) – Borș – Oradea– Craiova  – Calafat– (Bulgaria, Grecia) 
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In ceea ce priveşte legătura cu Europa şi cele zece coridoare care au drept scop crearea de legături intre 
Europa de Vest şi Europa de Est, şi intre statele din Europa de Est 4, Municipiul Craiova este traversat de   
IV şi se află la o distanţă de aproximativ 200 km de Coridorul IX  şi de 80 km de Coridorul VII , 
contribuind astfel la crearea premiselor unor noi oportunităţi pentru populaţie, agenţii economici şi 
colectivităţile regionale şi locale. 
 
 
Transport aerian 
Aeroportul Craiova este singura infrastructura aeriana localizata in Regiunea de Dezvoltare Sud Vest 
Oltenia. Acesta deserveste atat traficul de pasageri cat si miscari aeronave in zona de Sud-Vest a 
Romaniei. Aeroportul International Craiova dispune de infrastructura buna. 
 
Infrastructura rutiera 
Lungimea străzilor orăşeneşti  este de 378 km , din care străzi orăşeneşti modernizate sunt 263 km.În 
municipiul Craiova, ca şi în alte oraşe mari, transporturile în comun ridică o serie de dificultăţi, atât 
administraţiei locale, cât şi populaţiei, care este interesată de reducerea timpului destinat deplasării. 
 
Transportul local 
Traseele actuale pe care se desfăşoară transportul public de călători în municipiul Craiova sunt deservite 
de către doi operatori de transport: 

a. Regia Autonoma de Transport Craiova, responsabilă pentru traficul rutier de suprafaţă în 
aria urbană şi periurbană, 

b. S.C. Fraţii Bacriz S.R.L., ce propune în mare măsură aceleaşi trasee şi staţii ca şi RATC. 
Infrastructura de transport public urban se compune din două tipuri de reţele de transport: reţeaua de 
transport cu tramvaie, reţeaua de transport cu autobuze. În anul 2009 Regia Autonomă de Transport 
Craiova, dispunea de un parc format din: 

� 184 autobuze (tip PRESTIJ, IVECO, BMC, UDM, ROCAR, MAN, MERCEDES)- 13583 locuri 
� 34 tramvaie (tip KT 4D, GT6, Mm5, T4D TB)- 6420 locuri. 

 
 
4. Calitatea vietii 
 
Oras/Indicatori  Craiova  

CULTURA  

Biblioteci - număr 89 

Muzee - număr 8 

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII  

Spitale publice si private 7 

Paturi în spitale - număr 3083 

TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT   

Unităţi de cazare 21 

Locuri în unităţi de cazare 1273 

Înnoptări în unităţi de cazare 65.406 

Locuin ţe existente 2009  105.302 

Locuinte terminate in 2009  492 
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ECHIPAREA TERITORIULUI (2009) 
INVESTIŢII – CONSTRUCŢII 2008 2009 
Locuinţe terminate - total  544 492 
· Locuinţe terminate din fonduri publice  0 0 
· Locuinţe terminate din fonduri private  544 492 
· Locuinţe terminate din fondurile populaţiei  544 492 
 
Starea de s ănătate 
La începutul anului 2009, în municipiul Craiova reveneau, în medie la 10.000 locuitori, 52,1 medici, 9,7 
stomatologi, 12,7 farmacişti şi 106,5 cadre sanitare medii.În reţeaua publică de ocrotire a sănătăţii 
funcţionau, în principal, 7 spitale, un dispensar medical, 135 cabinete medicale de medicină de familie, 33 
cabinete medicale şcolare, 3 cabinete medicale studenţesti, 6 ambulatorii de specialitate, 9 creşe, 38 
cabinete stomatologice individuale. 
 
În reţeaua sanitară particulară, aflată în expansiune în ultimii ani, au fost 84 centre medicale cu 484 
cabinete în peste 30 specialităţi , 173 cabinete medicale de specialitate, 56 cabinete medicale de 
medicină generală, 29 cabinete medicale de familie, 222 cabinete stomatologice, 30 laboratoare medicale, 
61 laboratoare de tehnică dentară, 114 farmacii, 27 depozite farmaceutice. În sectorul particular, îşi 
desfăşurau activitatea 102 medici, 182 stomatologi, 410 farmacişti şi 392 cadre sanitare medii. 
 
Calitatea mediului urban 
Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi amenajate pe teritoriul municipiului Craiova însumează 825,3 
ha(8.253.927,11 mp). Raportat la ansamblul populaţiei de aproximativ 302.601 de locuitori, fiecărui 
locuitor al oraşului îi revin 27,2 m² spaţiu verde. 
 
Activităţile industriale, care creează probleme în domeniul acustic, sunt concentrate în marile platforme 
industriale: 
- platforma Işalniţa; 
- platforma de vest (Prefabricate, Bere, Transporturi); 
- platforma de est (Electroputere, IUG, Tufon, MAT)  
 
Cultura 
Sistemul culturii îşi desfăşoară activitatea într-o structură largă de unităţi specializate, distincte sub 
aspectul specificului activităţii, al structurii organizatorice şi al modalităţilor prin care se adresează 
publicului. În municipiul Craiova, în perioada de după 1990, se remarcă o evoluţie descendentă a 
numărului de biblioteci, ajungând la începutul anului 2009 la 89 unităţi. 
 
Oras/Indicatori  Craiova  

� Media preţului de cumpărare apartament în 
centrul oraşului pe m2- 2010 

1,100.00 € 

� Media preţului de cumpărare apartament în alte 
zone ale oraşului pe m2- 2010 

800.00 € 

Media salariului lunar - 2010 212.44 € 

Spaţiu verde/cap locuitor  27,2 mp 

Suprafa ţa ocupat ă de spa ţiile verzi  825,3ha 

Surse de poluare  � activitatile industriale(CET 1 Isalnita, CET 
2 Simnic, SC.DOLJ CHIM SA, 
Electroputere, IUG, Tufon, MAT) 

� şantierele de construcţii şi alte lucrări (de 
exemplu cele efectuate pentru 
schimbarea tubulaturii de alimentare cu 
gaze sau cu apă) 
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� traficul auto 
 
 
Surse: 
 

� Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Crestere Craiova 2009 – 2015 
� Raportul primarului municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Craiova în anul 2009 
� Raportul primarului municipiului Craiova privind activitatea desfăşurată de Primăria municipiului Craiova în anul 2009 
� Calculul gradului de îndatorare al bugetului local al municipiului Craiova în urma contractării de finanłări rambursabile pe 

baza datelor extrase din bugetul local 
� Bugetul local 2009, 2010 
� Website Primaria Municipiului Craiova http://www.primariacraiova.ro 
� Contul de executie al bugetului local Craiova la 31 decembrie 2010 
� Fisa localitatii 2008- 2009 
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Fişa nr. 5 
 
 

STUDIU DE CAZ – PLOIESTI 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUG TIMISOARA – Studiu de economie urbana 
 

IHS Romania / mai 2011 166 

0. Date generale 
 
 
Regiunea Sud  

Regiunea de 
Sud şi Regiunea Bucure şti-

Ilfov

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României (ed 
a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

 
 

Oraş/Indicatori  Ploie şti  
Populaţia (nr) 201015 228.378 

Populaţia (nr) 200916 229285 

Din care de 18 ani si peste 194328 

Populatia (nr) 2007 230240 

Densitate loc./km²  3.990  

Populatie activa (nr)  

Suprafata (ha) 5828 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 http://www.agerpres.ro/english/index.php/component/k2/item/173.html  
16 „Populaţia stabilă la 1.01.2009”  INSSE. 19 mai 
2009.http://www.insse.ro/cms/rw/resource/populatia%20stabila%20la%201%20ianuarie%202009%20si%2018.xls?download=true.  
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1. Diversitate economica 
 

Oraş/Indicatori  Ploie şti  

PIB regional (€)(2010)/cap locuitor  8500  

% din PIB-ul României 13% 

Cheltuieli 2009 416.596.940 

Venituri 2009 428.501.645 

Cheltuieli 2010 537.772.120 

Venituri 2010 527.031.920 
 

Pondere investitii bugetul local 2009(%) 28% 

Grad de indatorare publică (2009) 21,20% (2009) 
 

 
Datorită exploatării de petrol din zona oraşului, încă de timpuriu acesta a devenit un oraş industrial, aici 
construindu-se prima rafinărie din lume. Deoarece Ploieştiul era cel mai mare producător de petrol din 
Europa, acesta a fost denumit „Capitala aurului negru”. Deşi în prezent cantitatea de ţiţei extras în zonă 
scade continuu, cele patru rafinării prelucrează cantităţi însemnate, produsele rafinate fiind transportate 
prin conducte spre Bucureşti, Constanţa şi Giurgiu. Oraşul a rămas ancorat în această industrie, cu 
preponderenţă în industria extractivă de prelucrare a ţiţeiului şi industrii legate de această ramură 
(construcţii de maşini, echipamente electrice, întreţinere, etc.). În raport cu cifra de afaceri această ramură 
a industriei ocupă primul loc cu 39,6% şi este urmată la mare distanţă cu doar 17,7% de industria 
alimentară a băuturilor şi a tutunului şi cu 14,5% energia electrică şi termică, gaze şi apă. Urmează apoi 
industria de maşini şi echipamente, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, industria 
chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale, industria de prelucrare a cauciucurilor şi a maselor plastice, 
industria lemnului şi a produselor din lemn, celulozei, hârtiei şi cartonului, industria altor produse din 
minerale nemetalice, industria mobilei, industria mijloacelor de transport, industria pielăriei şi încălţămintei, 
industria metalurgică, edituri, tipărirea, reproducerea înregistrărilor pe suporţi şi industria textilă şi a 
produselor textile. 
 
Structura economiei a suferit modificări esenţiale în ultimii ani. Din punct de vedere al numărului de firme 
cel mai bine reprezentat este sectorul comerţului şi al serviciilor, cu o pondere de 77,5%, în timp ce 
industria şi construcţiile ocupă o piaţă de 22,5%. La nivelul judeţului Prahova din punct de vedere al 
numărului de agenţi economici, municipiul Ploieşti conduce detaşat cu o pondere de 50%, urmat la mare 
diferenţă de municipiul Câmpina cu 8% şi apoi de celelalte oraşe mai mici şi comune. 
Dacă ne referim la anul 2006, Ploieştiul se menţine într-o poziţie de lider la capitolul volumului de investiţii 
străine – Compania Unilever South Central Europe a decis să îşi stabilească în oraşul nostru cartierul 
general, mutându-şi aici de la Bucureşti centrul de greutate al afacerilor, inclusiv fabrica de produse 
alimentare de la la Târgu Mureş. Kaufland, Tengelman, Selgros, Carrefour, Bricostore, Skoda, Peugeot, 
Winmarkt, Cardinal Motors, Altex, Aquila sunt alte nume sonore de companii multinaţionale, care şi-au 
deschis filiale în ultimii doi ani în municipiul Ploieşti. 
Există deasemenea un număr mare de companii de proiectare şi consultanţă, multe dintre ele cu 
specializare în ramurile industriei de petrol: extracţie, transport, rafinare, distribuţie. În domeniul cercetării 
petroliere activează institutul ICERP. 
 
Industrie 
În perioada regimului comunist municipiul Ploieşti ocupa primul loc, după Bucureşti, în privinţa valorii 
producţiei industriale realizate. 
În prezent principalele domenii de activitate sunt: 

• Industria petrolieră : 
� rafinare la: PETROM S.A. Membru OMV Group - Rafinaria PETROBRAZI, PETROTEL - 

LUKOIL, S.C. Rafinăria „ASTRA ROMÂNĂ” S.A. Ploieşti, ROMPETROL Rafinăria VEGA 
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Ploieşti, transport ţiţei şi produse petroliere finite prin conducte: S.C. CONPET S.A Ploieşti, 
S.C. PETROTRANS S.A. Ploieşti; 

� utilaje de extracţie, foraj, chimic şi petrochimic: S.C. UPETROM S.A. Ploieşti, S.C. UZTEL 
S.A. Ploieşti, UZUC S.A. Ploieşti; 

� construcţie de pompe şi conducte de petrol: S.C. CIPROM S.A. Ploieşti, INSPET S.A Ploieşti; 
� cercetare şi proiectare în domeniul petrolier: IPIP S.A. Ploieşti, ICERP S.A. Ploieşti, 

PETROSTAR S.A. Ploieşti, IPCUP Ploieşti. Industria constructoare de maşini: - maşini unelte: 
S.C. UPETROM S.A. Ploieşti; 

� rulmenţi: S.C. TIMKEN S.A. Ploieşti; 
� echipament tehnologic, de ridicat, echipament de construcţie: S.C. UBEMAR S.A. Ploieşti, 

"24IANUARIE" S.A Ploieşti, S.C. TROMET S.A. Ploieşti, UZINA MECANICĂ Ploieşti; 
� echipamente de automatizare: AMPLO S.A. Ploieşti; 

• Industria constructoare de maşini şi componente (Upetrom, Uzuc, Ciprom, Ubemar, Amplo, Uztel, 
Flacăra, Amplo, Timken, Yazaki, Cablul Românesc) 

• Industria chimică : 
� Rool; 
� detergenţi: UNILEVER ROMANIA; 
� îngrăşăminte chimice: S.C. ROMFOSFOCHIM S.A. Valea Călugărească (capacitate închisă); 
� materiale plastice: S.C. ARPACOR S.A. Bucov; 
� alte produse: S.C. PROGRESUL S.A. Ploieşti. 

 
• Industria alimentară (Coca-Cola, Efes Pilsener, Unilever, Extrapan, Di Apollo) 
• Industria tutunului (BAT) 
• Industria construcţiilor (Ciprom, Inspet, Contrasimex, Constil, Nova-Cons, Monticor, Tiab) 
• Industria IT (Asesoft) 
• Industria materialelor de construcţie (Feroemail) 
• Industria textilă (Dorobanţul Ploieşti, Modexim) 
• Industria ceramică (Bianca România) 
• Industria mobilei (Anteco) 
• Industria ambalajelor (Mayr-Melnhof Packaging Romania, Politeh) 

 
În apropiere, la Crângul lui Bot (pe şoseaua spre Târgovişte) se află „Parcul industrial Ploieşti”, în cadrul 
căruia activează peste 28 de companii. 
 
Industria este predominanta in Ploiesti, mai ales in ceea ce priveste prelucrarea petrolului, masini si 
echipamente, rulmenti, textile, alimentara, tutun, prelucrari nemetalifere, avand un numar de 34.700 de 
angajati. 
 
Ploiestiul concentreazã 50% din numãrul de agenti economici din judetul Prahova si are o traditie în 
industria extractivã si de prelucrare a titeiului si a industriilor legate pe orizontalã de aceastã ramurã. Din 
punct de vedere al structurii economice, industria si constructiile reprezintã 22,5%, în timp ce sectorul 
tertiar se situeazã la 77,5%. Pe teritoriul municipiului îsi desfãsoarã activitatea 13764 de societãti 
comerciale din care 12631 au capital integral românesc, 613 au capital integral strãin iar 520 sunt 
înregistrate cu capital mixt. Firmele strãine sau partenere reprezintã 17 tãri din care 8 din Uniunea 
Europeanã. Ploiesti este un brand prin localizarea firmelor multinationale, ocupând pozitia de lider în 
volumul investitiilor strãine prin firme ca Unilever South Central Europe, Skoda, Peugeot, Cardinal Motors, 
Altex, Aquila, Kaufland, Tengelman, Selgros, Carrefour, Bricostore, Winmarkt. 
 
Numãrul persoanelor angajate la sfârsitul anului 2006 se cifreazã la 113458, rata somajului situându-se la 
1,2%. Numãrul femeilor reprezintã 58,3% din numãrul total al somerilor (2759 de persoane la aceasi 
datã). Salariul mediu lunar în luna decembrie a anului 2006 era de 772 RON comparativ cu 226,7 în anul 
2001. 
 
Aceastã dinamicã se reflectã si în numãrul de noi filiale bancare deschise în municipiu la nivelul 
cartierelor. 
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Parcul industrial Ploiesti are o suprafata de 1,626,629 mp, este de tip Greenfield & Brownfield, detinut 
de Consiliul Judetean Prahova si este administrat de SC Ploiesti Industrial Parc SA. 

 
2. Populatia, forta de munca, educatie 
 
 
Oraş/Indicatori  Ploiesti  

Numărul salariaţilor - total - persoane 96663 

Şomeri 2759 

Rata şomajului judet 9,1 (2010)17 

Rata şomajului 1,2 

Intreprinderi   

Total firme  (2010)18 8748 

Cu capital strain 673 (7%) 

Numărul unităţilor active – total- societati comerciale 13764 

Capital strain 1133 

Cifra de afaceri - total  

Invatamant   

Unităţi independente de învăţământ - total – număr, din care 81 

Licee si colegii 19 

Universitati 2 

Studenţi înscrişi - persoane 21000 

 
In Ploiesti au fost inregistrati in 2007 un numar de 91.224 de salariati, din care 32355 lucrau in industrie, 
685 in agricultura, constructii 6659, in comert 16129, in posta si transport 7875, activitati financiare/ 
bancare 1542, in administratie publice 2930, in invatamant 4502, in sanatate si asistenta sociala 5597, in 
energie termica, electrica, gaze, apa 2645. 
 
                                                           
17 http://www.prahova.anofm.ro/ratasomaj.html 
18 Lista firmelor din România, CD ListaFirme, BORG Design (2011) 
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Invãtãmântul liceal este urmat de un numãr de 15498 si cuprinde un numãr de 7 licee teoretice si 3 
specializate: liceul de artã, liceul militar si liceul pedagogic. In sistem postliceal functionezã o scoalã 
sanitarã. 
 
Sistemul universitar, urmat de 10450 studenti, cuprinde universitatea de Petrol si Gaze formatã din 5 
facultãti în domeniul tehnologiei petrolului si petrochimiei, foraj si exploatare zãcãminte, inginerie 
mecanicã si electricã, stiinte economice, litere si stiinte si un colegiu universitar tehnic si de administratie. 

 
In 2007 venitul pe cap de locuitor era de 926,49 lei.  
 
 
3. Conectivitate, accesibilitate 
 
Oraş/Indicatori  Ploiesti  

Cai rutiere E60 
Vecinatatatea coridorului TEN-IV şi TEN-IX 
 

Aeroport Nu există  
Se afla la circa 40 km fata de Aeroportul Henri Coanda 

Transport fluvial N/A 

Transport maritim  

Lungimea strãzilor 
orãsenesti  

324 km 

E60: (Franța, Elveția, Austria, Ungaria) – Borș – Oradea – Cluj-Napoca – Turda – Târgu-Mureș – Brașov 
– Ploie ști  – București – Urziceni – Slobozia – Constan ța 
 
Municipiul Ploieşti este amplasat într-un judeţ dens populat şi urbanizat, în vecinătatea capitalei României, 
în apropierea Aeroportului Internaţional Henri Coandă şi în imediata vecinătate a coridorului TEN-IV şi 
TEN-IX. În fiecare an oraşul devine din ce în ce mai sufocat de numărul crescut de maşini.  
 
Polul de crestere Ploiesti se afla la intersectia a doua coridoare pan europene IV si IX, ceea ce reprezinta 
un avantaj cometitiv, din punct de vedere al factorilor de localizare. Coridorul IV leaga polii de crestere 
nationali, Timisoara, Brasov, Ploiesti, Constanta, trecand prin Bucuresti. Coridorul IX leaga Chisinau cu 
Iasi, Ploiesti si Bucuresti. 
 
Municipiul Ploiesti este amplasat într-un judet dens populat si urbanizat, în vecinãtatea capitalei Romaniei, 
în apropierea aeroportului international Henri Coanda si în imediata vecinãtate a coridorului TEN-IV si 
TEN-IX. Mãsurãtori de trafic efectuate pe DN1 Bucuresti-Ploiesti-Brasov înregistrazã un trafic anual între 
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6 000 000- 10 000 000 de treceri de vehicule. Resursele de teren aflate în jurisdictia sa se cifrezã la 5828 
hectare, din care 3580,76 ha aflate în intravilanul municipiului.  
 
Edilitare 
Ploiestiul a dezvoltat istoric o retea stradalã în marea majoritate pe o structurã radialã, cu tranzitarea 
zonei centrale. Lungimea strãzilor orãsenesti este de 324 km, din care modernizate 241 km. Lungimea 
retelei de apã potabilã este de 736,6 km iar a celei de canalizare 284,7 km, ceea ce reprezentã 69% din 
totalul lungimii strãzilor. Alimentarea cu gaz a municipiului se face printr-o retea în lungime de 327.7 km. 
 
Transportul urban   
Transportul public urban este asigurat prin 37 de linii din care 216 autobuze, 33 tramvaie si 10 troleibuze.  
In interiorul oraşului transportul public este asigurat de RATP Ploieşti, şi cuprinde trasee de autobuze, linii 
de tramvai şi troleibuz. În anul 2006 a fost dezvoltat şi modernizat transportul public. 26 de autobuze cu 
motor diesel au fost adaptate la consum GPL, iar la finele anului 2006 a fost inaugurată şi linia de 
troleibuz 44, în locul traseului 44. Acestea, alături de autobuzele pe GPL existente deja în Ploieşti, vor 
permite reducerea gradului de poluare în oraş şi a costurilor de întreţinere a parcului auto de autobuze. 
Sistemul de informaţii privind transportul public include implementarea unui sistem GPS în cadrul parcului 
de maşini al RATP Ploieşti, care va aduce informaţii suplimentare legate de traficul autobuzelor la nivelul 
oraşului. În anul 2010 au fost achiziţionate 26 de troleibuze Neoplan N6121 din oraşul elveţian Lausanne. 
 
4. Calitatea vietii 
 
Oraş/Indicatori  Ploiesti  

CULTURĂ ŞI ARTA   

Biblioteci - număr 72 

Muzee - număr 9 

OCROTIREA SĂNĂTĂŢI  

Spitale publice si private 6 

Paturi în spitale - număr 2044 

TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT   

Unităţi de cazare 12 

Locuri în unităţi de cazare 898 

Înnoptări în unităţi de cazare  

Locuinte existente 2007 88472 

Locuinte terminate  

 
Infrastructura de sãnãtate 
Asistenta de sãnãtate este asiguratã de un numãr de 368 medici specialisti si 1626 cadre medii si prin 
functionarea a cinci spitale, cu un numar total de 2044 paturi. In Ploiesti sunt 6 spitale publice, sunt 110 
medici de familie, 368 medici specialişti şi 1627 cadre medii. 
Spitale Numar paturi 
Spitalul judetean 1142 
Spitalul municipal nr.1 Schuller 297 
Spitalul de pediatrie 150 
Spitalul de obstetricã si ginecologie 405 
Spitalul de boli infectioase 80 
Total  2044 

 



PUG TIMISOARA – Studiu de economie urbana 
 

IHS Romania / mai 2011 172 

Cultura 
In Ploieşti se găsesc importante instituţii de învăţământ, cum ar fi Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, 
Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” (care continuă tradiţia vechiului liceu „Sfinţii Petru şi Pavel”), şi Colegiul 
Naţional „Mihai Viteazul” (fostul liceu „Despina Doamna”). Alte câteva licee importante sunt "Colegiul 
Naţional Jean Monnet"(fostul Liceu Pedagogic) , „Colegiul Spiru Haret”, „Al. Ioan Cuza”, „Nichita 
Stănescu”, Liceul de artă, Liceul militar „Constantin Brâncoveanu”, Liceu Toma N. Socolescu, Liceul 
Energetic. O mare importanţă pentru viaţa culturală a oraşului o au şi biblioteca judeţeană „Nicolae Iorga” 
şi Palatul Culturii. 
 
Locuinte 
In conformitate cu rezultatele recensãmântului din 2002, sunt înregistrate 21172 de clãdiri cu functiunea 
de locuintã, în care se aflã 88104 apartamente în care locuiesc un numãr de 160000 ploiesteni. Din punct 
de vedere al formei de proprietate locuintele se aflã în proportie de 97.6% în fomã privatã. In 2007 erau 
inregistrate 88472 de locuinte, din care 1190 sunt in proprietatea statului, 3371128 de mp locuibili. 
 
Poluare 
Prahova inca figureaza in topul judetelor cu mari probleme legate de poluarea solului si a panzei freatice. 
Zeci de terenuri sunt contaminate cu produse petroliere. Poluarea cu petrol a subsolului are o istorie mai 
veche. Dezvoltarea industriala a judetului Prahova a avut si efecte nocive asupra mediului inconjurator. La 
Ploiesti, poluarea cea mai grava a subsolului si a apei subterane cu produse petroliere se afla in partea de 
Sud a orasului, suprafata afectata fiind de aproximativ 3.500 de hectare. Potrivit specialistilor care au 
identificat aceasta problema, stratul de sol de la care incepe poluarea cu produse petroliere este de patru 
- sase metri, iar grosimea reziduurilor, acumulata, in timp, deasupra panzei freatice, s-a situat intre 0,01 si 
trei metri.  
 
Imobiliare 
Indicele imobiliare.ro pentru Ploiesti, indica, pentru prima luna a anului, o valoare medie de 879 euro/mp 
util pentru apartamentele noi si vechi scoase la vanzare in acest oras. Cu o usoara crestere, 0,3% 
inregistrata in ultimele treizeci de zile, preturile apartamentelor din Ploiesti au avut o evolutie 
asemanatoare cu cele din Capitala. In comparatie cu luna ianuarie 2010, preturile solicitate in prezent sunt 
cu 14% mai mici.  
 
 
Oras/indicatori 

Ploiesti  

� Media preţului de cumpărare apartament în 
centrul oraşului pe m2 

900 E 

� Media preţului de cumpărare apartament în 
alte zone ale oraşului pe m2 

879 E 

Media salariului lunar  347 Euro/locuitor 

Spaţiu verde/cap locuitor  3,8 mp 

Suprafata totala a spatiilor verzi  97,7 ha 

Surse de poluare  Traficul (nivelul zgomotului a fost de aproape doua ori 
mai ridicat fata de valorile maxim admise de 50 
decibeli.) 
Rafinarii- SC Petrotel-Lukoil SA 

 
Surse: 

• Planul Integrat de Dezvoltare Urbană –Polul de Creştere Ploiesti 2007- 2015 
• Bugetul municipiului Ploiesti pe anul 2010 
• Bugetul municipiului Ploiesti pe anul 2009 
• http://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti 
• Strategia de dezvoltare a municipiului Ploiesti 2007-2025 
• Raportul administratiei locale 2009 
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0. Date generale 
 

Regiunea de 
Sud-Est

Sursa: Rey, Violette (coord) - Atlasul României (ed a 
II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

 
 
Oraş/Indicatori  Constanta  
Populaţia (nr) 201019 302.040 
Populaţia (nr) 200920 302171 

Din care de 18 ani si peste 258810 

Populatia (nr) 2007  

Densitate loc./km²  2.486  

Populatie activa (nr)  

Suprafata (ha) 12.489 

 
 
 
 
 
 

                                                           
19 http://www.agerpres.ro/english/index.php/component/k2/item/173.html  
20 „Populaţia stabilă la 1.01.2009”  INSSE. 19 mai 
2009.http://www.insse.ro/cms/rw/resource/populatia%20stabila%20la%201%20ianuarie%202009%20si%2018.xls?download=true.  
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1. Diversitate economica 
 

Oraş/Indicatori  Ploie şti  

PIB regional (€)(2010)/cap locuitor  8.400  

% din PIB-ul României 12% 

Venituri 2009 405.700.474 

Cheltuieli 2009 371.553.588 

Venituri 2010 488.418.440 

Cheltuieli 2010 481.227.229 

Pondere investitii bugetul local 
2009(%) 

 

Grad de indatorare publică (2009)  

 
Conform datelor din bilantul primariei municipiului Constanta reiese ca primaria a avut un excendent 
bugetar atat in anul 2009, cat si in anul 2010.  
 
Constanţa este un centru industrial, comercial şi turistic de importanţă naţională. În prima jumătate a 
anului 2008 în Constanţa şi localităţile vecine au fost înfiinţate 3.144 de firme noi, plasând judeţul pe 
poziţia a treia la nivel naţional, după municipiul Bucureşti cu 12.845 de unităţi şi judeţul Cluj cu 4.091 de 
întreprinderi. Aici se află cel mai mare port al României şi cel de-al patrulea al Europei, în cadrul căruia 
funcţionează şantierul naval, unul dintre cele mai mari după numărul vaselor construite şi reparate. 
 
Economia municipiului Constanta si a zonei de proximitate are un caracter complex, principalele ramuri cu 
ponderi fiind: activitatea portuarã si transportul maritim, turism ul, industria alimentarã, comertul, 
industria constructiilor de masini, industria chimi cã si petrochimicã, industria energiei electrice si  
termice, industria de prelucrare a lemnului si a pr oducerii hârtiei, industria confectiilor . 
 
Dupã numãrul total al agentilor economici înmatriculati, municipiul Constanta ocupã locul al doilea pe tarã, 
dupã Bucuresti. În anul 2007, în municipiul Constanta sunt înregistrati peste 18.000 de agenti economici.  
 
Dintre firmele cu un capital social mai mare de 100 mld. lei mentionãm:  

� Compania Nationalã Administratia Porturilor Maritime Constanta (administrarea infrastructurii 
portuare), 

� Santierul Naval Constanta (constructii si reparatii nave),  
� Oil Terminal (operator portuar produse petroliere),  
� Servicii Constructii Maritime (dragaje, remorcaj, pilotaj),  
� S.C Dobrogea S.A (morãrit, panificatie, patiserie),  
� Argus (ulei alimentar),  
� SOCEP (operator portuar), 
� Convex (operator portuar).  

 
În economia localã, sectorul întreprinderilor mici si mijlocii este foarte bine reprezentat, contribuind cu 63% 
la profitul brut total degajat de economia constãnteanã si absorbind 60% din forta de muncã angajatã.  

Din categoria firmele cu un capital social mai mare de 100 miliarde lei fac parte: 

� Rompetrol Rafinare  (procesarea petrolului); 
� CN Administratia Porturilor Maritime Constanta  - administrare infrastructura port; 
� Santierul Naval Constanta  - constructii si reparatii nave; 
� Oil Terminal - operator portuar produse petroliere; 
� Dobrogea  - morarit, panificatie, patiserie; 
� Argus  - ulei alimentar; 
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� SOCEP - operator portuar; 
� Convex  - operator portuar 

In anul 2007 valoarea investitiilor straine in Municipiul Constanta era de 10.129.789,2, din care 27.400 in 
agricultura, 2.458.670 in constructii, 1.637.350 in industrie, 6.006.369,2 in servicii.  
 
Sectoarele industriale reprezentative pentru municipiul Constanta si perimetrul de proximitate, dezvoltate 
ca o consecintã a evolutiei istorice a zonei, sunt: constructiile si reparatiile navale, petrochimia, 
constructii si materiale de constructii, industria alimentarã, industria lemnului . 
 
Industria usoarã produce confectii pentru bãrbati, femei si copii, echipament de lucru, lenjerie de pat, 
tricotaje, saci din iutã si polipropilenã. Produsele se valorificã pe piata internã, dar preponderent (cca. 
70%) sunt livrate pe piata externã: Olanda, Italia, Spania, Franta, Belgia, SUA, Cipru, Marea Britanie. 
Productia de confectii se deruleazã în special în sistem lohn, în colaborare cu firme strãine. 
 
Societãti comerciale de productie, reprezentative din acest domeniu: Calypso, Lumotex, Gemma Lux, 
Fantasy Mod, Marlene Topaz, Gen Tin , Xandra Class, Socom Înfrãtirea. 
 
Industria de prelucrare a lemnului produce o bogatã gamã sortimentalã de mobilier pentru locuinte, 
birouri si 
gradinã. Se exportã în Franta, Olanda, Canada, Germania, Italia. 
 
Industria celulozei si hârtiei este reprezentatã în Constanta de douã societãti comerciale (Palas si 
Comp Paper Converting ) ce produc si comercializeazã hârtie de scris tipar, hârtie înnobilatã, hârtie 
autocopiativã si hârtie pentru imprimantã. 
 
Aportul industriei constructiilor civile si industriale este vizibil în întreaga viatã economico-socialã a 
municipiului. 
 
Comertul constãntean cuprinde un numãr important de unitãti comerciale, de alimentatie publicã si 
depozite, având o suprafatã totalã de peste 1,5 milioane m2, cea mai mare parte a agentilor economici din 
municipiul Constanta desfãsurându-si activitatea în acest domeniu. Cele mai importante unitãti comerciale 
sunt: supermarket-ul Tomis Mall, Metro, Selgros, Brick, Practiker, Doraly Mall si Billa. În ceea ce priveste 
sectorul financiar – bancar, pe teritoriul municipiului Constanta functioneazã filialele si sucursalele unui 
numãr de 30 bãnci, oferind agentilor economici si persoanelor fizice o gamã largã, dar încã insuficientã, 
de produse si servicii specifice. 

La 30.07.2004 erau inregistrate 3 087 societati comerciale cu aport strain la capitalul social. Dupa numarul 
firmelor cu aport strain la capital, primele locuri sunt detinute de Turcia (894 firme),Germania (269 firme), 
Italia (260 firme), Siria (248 firme), Grecia (169 firme), SUA (142 firme). 

 
2. Populatia, forta de munca, educatie 
 
Oraş/Indicatori  Constanta  
Numărul salariaţilor - total - persoane 118.567 

Şomeri 4.364 

Rata şomajului judet 5,7(2010)21 

Rata şomajului 2,1 

                                                           
21 http://www.constanta.anofm.ro/pages/Statistica/stat3.htm 
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Numar firme (2010)22 15143 

Din care cu capital strain 1199 (7%) 

Numărul unităţilor active – total- societati comerciale (2007) 18.000 

Cifra de afaceri - total  

Invatamant   

Unităţi independente de învăţământ - total – număr, din care 129 

Licee si colegii 29 

Universitati 5 

Studenţi înscrişi - persoane 38918 

 
Conform recensământului din 2002, municipiul avea 310.471 de locuitori. În anul 2009, Constanţa era cel 
de-al cincilea oraş al României după numărul de locuitori, având 302.040 de locuitori, fiind depăşit de 
către Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj-Napoca. Datele legate de populaţia Timişoarei, Cluj-Napocăi, 
Iaşului şi Constanţei de asemenea se schimbă, astfel, este imposibil de precizat care municipiu deţine în 
realitate locul 5 după numărul locuitorilor până la recensământul din 2011. 
 
Situatia fortei de munca in anii 2005 si 2008 era u rmatoarea: 
Indicatori  2005 2008 
Salariati total  109957 118567 
Numar mediu de salariati in agricultura  544 

 
356 

Numar mediu salariati in industrie - total 23286 25165 
Numar mediu salariati in industria extractiva 1522 978 
Numar mediu salariati in industria prelucratoare 19044 21354 
Nr mediu sal. in energie electrica si term,gaze si apa 2720 2832 
Numar mediu salariati in constructii 8743 11054 
Numar mediu salariati in comert 22587 24578 
Nr.mediu sal in transp si posta 21470 20245 
Nr.mediu sal in activ. financiare, bancare si de asig 2430 2691 
Numar mediu salariati in administratie publica 3202 3796 
Numar mediu salariati in invatamint 6389 6458 
Nr.mediu sal. in sanatate si asistenta sociala 6434 6839 

Dupa cum se observa cei mai multi angajati sunt in indsutrie, comert, transport si posta. Din analiza 
datelor reiese ca in anul 2008 a avut loc o crestere a numarului de salariati la nivelul municipiului. 

Educatie 
În municipiul Constanta, învãtãmântul universitar are o traditie deosebitã.  Cele 6 institute de învãtãmânt 
superior (Universitatea „Ovidius”, Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân”, Universitatea Maritimã 
Constanta, Universitatea Românã „Andrei Saguna”, Universitatea „Spiru Haret”, Universitatea „Dimitrie 
Cantemir”) asigurã la cel mai înalt nivel toatã paleta de specializãri: navigatie, inginerie navalã, medicinã, 
stomatologie, stiinte economice, drept, stiinte sociale si umaniste, stiinte ale naturii, matematicã si stiinte 
exacte, informaticã, constructii.  
 
Numarul de studenti in anul 2007 era de aproximativ 40.000.  
 
 

                                                           
22 Lista firmelor din România, CD ListaFirme, BORG Design (2011) 
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Cercetare  
În municipiul Constanta activitatea de cercetare stiintificã, inginerie tehnologicã si proiectare este bine 
reprezentatã.  
În perimetrul care delimiteazã viitoarea zonã metropolitanã Constanta functioneazã 5 institute 
specializate: 

� Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Marinã – „Grigore Antipa”;  
� Institutul de Cercetare Productie si Cresterea ovinelor si caprinelor – PALAS;  
� Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolã Valu lui Traian;  
� Statiunea de Cercetare si Productie Viti-Vinicolã Basarabi;  
� Statiunea de Cercetãri Culturi Irigate Valu lui Traian.  

 
De asemenea, la acest capitol trebuie amintit aportul important adus de mediul universitar. În domeniul 
cercetãrii marine, la Constanta, sub coordonarea INCDM „Grigore Antipa”, functioneazã Comitetul 
National Român de Oceanografie, structurã cumulativã a Comisiei Nationale Române pentru UNESCO. 
De asemenea, majoritatea institutiilor de cercetare-dezvoltare si universitare locale sunt reunite, într-un for 
Regional reprezentativ, Consortiul Regional pentru Dezvoltare Durabilã - Dobrogea. 
 
3. Conectivitate, accesibilitate 
 
Oraş/Indicatori  Constanta  
Cai rutiere  E 60 

E81 
E87  
Coridorul IV  European 

Aeroport  Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu se afla la 24 km 
distanta fata de Municipiul Constanta. Aerodromul Tuzla este situat 
la jumătatea distanţei între Constanţa şi Mangalia 

Transport fluvial  Culoarul european VII 
Canalul Dunăre-Marea Neagră 

Transport maritim  Portul Constanţa acoperă o suprafaţă de 39,26 km², are o lungime 
de aproape 30 km, este cel mai mare port din bazinul Mării Negre şi 
se află pe locul 4 în Europa. 

Echipare edilitara (2007)   

Lungimea strazilor orasenesti - 
total 

410km 

E60: (Franța, Elveția, Austria, Ungaria) – Borș – Oradea – Cluj-Napoca – Turda – Târgu-Mureș – Brașov 
– Ploie ști  – București – Urziceni – Slobozia – Constan ța 
E81: (Ucraina) – Halmeu –Satu Mare – Zalău – Cluj-Napoca  – Turda – Sibiu – Pitești – București - 
Constan ța 
E87: (Ucraina) – Galați– Brăila – Tulcea – Constan ța – Vama Veche – (Bulgaria, Turcia) 
 
Infrastructura stradala 
Transporturile rutiere beneficiază de o reţea de străzi si bulevarde foarte bine pusă la punct şi de curând 
asfaltate integral. Bulevardele lungi şi late cu câte 4, 6 sau 8 benzi fac posibil accesul rapid din oricare 
intrare spre centrul oraşului, chiar dacă numărul maşinilor a crescut vertiginos de la an la an, Constanţa 
fiind şi din acest punct de vedere pe locul doi după Bucureşti în privinţa numărului de maşini noi 
înmatriculate în primele 8 luni din anul 2007. Şi în anul 2008 Constanţa s-a menţinut pe locul doi la 
numărul total de maşini înmatriculate, conform statisticii APIA pe luna octombrie 2008.  
 
Transport rutier 
 
Cele mai spectaculoase lucrări vor conecta cele două autostrăzi, Autostrada Soarelui, tronsonul 
Cernavodă - Constanţa şi Autostrada de Centură Constanţa (Ovidiu - Agigea) care vor avea un nod de 
intersectare la intrarea vestică a oraşului. Va începe construcţia drumului express de nord care va lega 
Constanţa de Delta Dunării, acesta adăugându-se celorlalte două drumuri express existente, E60 
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Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa şi E87 Constanţa - Mangalia. O parte din faleză 
va deveni deasemenea un drum express. 
 
Transportul maritim  dispune de porturile Constanţa Nord şi Constanţa Sud, acestea împreună cu portul 
Constanţa Sud-Fluvial formând marele Port Constanţa, cel mai mare port de la Marea Neagră şi al 
patrulea din Europa ca mărime. Faţă de traficul existent azi (2010) acest ansamblu este 
supradimensionat, şi din acest motiv nu există investiţii pentru a echipa funcţional toate danele, în număr 
de 156 ; doar o treime dintre ele sunt imediat funcţionale şi deaceea se pot observa în larg nave ancorate 
în aşteptarea accesului la danale echipate corespunzător încărcăturii lor.  
 
Portul Constanţa, situat în est-sud-estul oraşului, se întinde pe o lungime de aproape 30 km şi acoperă o 
suprafaţă totală de 3.926 ha, din care 1.313 ha uscat şi 2.613 ha apă; are adâncimi cuprinse între 7 şi 19 
metri. Cele două diguri de larg, digul de nord şi digul de sud, care fac din Portul Constanţa un port sigur 
pentru navigaţie, au împreună 14 km lungime. Portul Constanţa are legături cu toate porturile importante 
din lume, ultima linie maritimă înfiinţată fiind Shanghai - Constanţa. Ca oraş-port maritimo-fluvial, 
Constanţa are o particularitate care se regăseşte în alte porturi, ruse, ucrainene sau bulgăreşti : navigaţia 
de turism şi de pescuit individual (dezvoltată înainte de război, şi astăzi foarte răspândită în restul 
Europei), este aproape inexistentă.  
 
Transportul aerian  este reprezentat prin Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu şi Aerodromul 
Tuzla. Aeroportul a fost construit din motive de securitate şi zgomot în afara oraşului, aflându-se pe 
teritoriul Zonei Metropolitane Constanţa. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu posedă o pistă în 
lungime de 3,5 km în totalitate betonată şi o instalaţie de balizaj care permite aterizarea în orice condiţii 
meteo. Pe acest aeroport operează în premieră în România, începând din aprilie 2008, compania low-cost 
Ryanair. Aerodromul Tuzla este situat la jumătatea distanţei între Constanţa şi Mangalia, aflându-se de 
asemenea pe teritoriul Zonei Metropolitane Constanţa. Pe acest aerodrom este amenajat şi un helipunct 
pentru aterizarea elicopterelor. Dispunând de balizaje luminoase, atât pe aerodrom cât şi pe helipunct se 
pot efectua şi zboruri de noapte. 
 
Transport public 
Principala companie este Regia Autonomă de Transport Constanţa (RATC). Reţeaua de transport a 
RATC este formata din 22 linii de autobuz (198) şi dou ă linii de troleibuz (20 ). În plus, pe lângă RATC, 
există si firme de microbuze (maxi-taxi) private, cea mai importantă dintre ele fiind Grup Media Sud. 
Politica de transport în comun a oraşului Constanţa dând prioritate circulaţiei automobile, administraţia 
constanţeană a desfiinţat aproape în totalitate reţeaua sa de transport electric, pe motiv că tramvaiele 
introduse de comunişti în anii 80 erau vechi şi costisitoare. Astfel, în timp ce oraşele vest-europene, în 
prevederea crizei petroliere, se dotează din ce în ce mai mult cu tramvaie şi troleibuze moderne, rapide si 
de mare capacitate, administraţia constanţeană, în loc să le modernizeze, le-a înlocuit cu autobuze. 
Acestea consumă cu atât mai mult carburant şi produc cu atât mai mult dioxid de carbon cu cât au aer 
condiţionat în partea din faţă şi supraventilaţie în interiorul salonului.  
 
Tot în Constanţa au fost introduse în transportul în comun pe linia 41, Gara Constanţa - Mamaia, 
autobuze noi supraetajate descoperite. 
 
4. Calitatea vietii 
 
Oraş/Indicatori  Constanta  

CULTURĂ ŞI ARTA   

Biblioteci - număr 94 

Muzee - număr 12 

OCROTIREA SĂNĂTĂŢI  

Spitale publice si private 7 
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Paturi în spitale - număr 2218 

TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT   

Unităţi de cazare 136 

Locuri în unităţi de cazare 25258 

Înnoptări în unităţi de cazare  

Locuinte existente 2008 116694 

Locuinte terminate in 2008 659 

 
Constanta este orasul cu cei mai optimisti proprietari din Romania, preturile apartamentelor scoase la 
vanzare aici au inregistrat cea mai mare crestere in luna ianuarie. Pretul mediu al apartamentelor din 
Constanta a crescut cu 2,4% in prima luna din an. In ianuarie, pretul mediu cerut pentru apartamentele noi 
a crescut cu 2,8% de la 933 euro/mp util pana la 959 euro/mp util. Tendinta s-a manifestat si in cazul 
apartamentelor vechi a caror pret mediu pe metru patrat util a inregistrat, in prima luna a anului, o crestere 
de 2,2%, atingand valoarea de 935 euro/mp util. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, preturile 
solicitate pentru apartamentele din Constanta raman, in medie, cu 10,6% mai mici. 
 
Pretul mediu de strigare pentru apartamentele din blocurile vechi din Constanta a inregistrat o crestere de 
2,2% in luna ianuarie, atingand valoarea de 935 euro/mp util. La inceput de an, cresteri mai mari de pret 
au fost inregistrate la apartamentele vechi cu doua camere: 3,4%. Apartamentele cu trei camere s-au 
scumpit cu 1,4% in ultimele treizeci de zile, in timp ce proprietarii de garsoniere au redus preturile cu 
2,3%. In comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, cea mai mare diferenta de pret se inregistreaza 
in cazul apartamentelor cu trei camere, 14,7%, iar cea mai mica, de 9,3%, apare in cazul apartamentelor 
cu doua camere. 
 
Locuinte terminate - total – 659  
Locuinte terminate din fonduri private - 659 
Locuinte terminate din fondurile populatiei - 573 
Autorizatii de constr.elib.pt.cladiri rezidential(excl.pt.colectivitati)-429 
 
Oras/indicatori  Constanta  

� Media preţului de cumpărare apartament în centrul oraşului 
pe m2 

1,003.92 € 

� Media preţului de cumpărare apartament în alte zone ale 
oraşului pe m2 

724.99 € 

Media salariului lunar  397.16 € 

Spaţiu verde/cap locuitor  5 mp 

Suprafata spatiilor verzi a municipiului  331 ha 
 

Mari poluatori  Comvex 
Minmetal 
Oil Terminal, Petromidia 

 
Surse: 

• Planul Integrat de Dezvoltare Urbană –Polul de Creştere Constanta 
• Bugetul municipiului Constanta pe anul 2010 
• Bugetul municipiului Constanta pe anul 2009 
• http://ro.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba 
• http://www.primaria-constanta.ro 
• Fisa localitatii 2008  
• http://www.primaria-constanta.ro/Fisiere/Primarie/Financiar/SituatiiFinanciare2010.pdf 
• http://www.per-ct.ro/poluare-constanta 


