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ABSTRACT
In the Romanian economy, as in most European countries, small- and medium-sized
enterprises (SMEs), are clearly prevailing, accounting for more than 98% of all businesses
and having a substantial contribution to GDP formation and job creation.
In the North-West Development Region, the largest number of SMEs is in the Cluj County.
According to their turnover value, the SMEs in the North-West Development Region
generate 11% of the GNP. The income of SMEs in the North-West Development Region
accounts for 9.5% of the overall national value, and the income of SMEs in the Cluj County
accounts for 43.5% of the North-West Development Region income value.
The banking system does not support business start-ups and the access to credit is difficult.
It is necessary to facilitate access to finance by encouraging the banking sector to facilitate
credit accessibility for technological development and other investment needs. A national
study, with village-level application, points out that 85% of small businesses are selfsupporting, about 40% of the firms do not apply for credits and about 53.2% restrict
themselves to financing through leasing only.
Programs are necessary to be developed to support people who want to initiate new
business-software for micro-enterprises.
Such programs may focus on four directions:
- Micro-credit scheme for SMEs;
- Loan guarantee program for small businesses;
- Financial and management consulting (e.g. business plans)
- Training Program (business management, marketing, business finance, accounting,
regulatory, human resources, etc.)
To strengthen the business environment, it is important to attract investors and create
sustainable jobs, both within existing industrial parks, and in the new entities located in
areas where there is a real demand for businesses.
Many benefits may result from attracting investors. In addition to creating new jobs that
increase the tax base and salaries, attracting new investors can create a range of
opportunities for SMEs. They can become suppliers to major investors.
In conclusion, the development of a high-performance economy in this region, leading to a
rise in the living standard of the population can be achieved by mobilizing all human and
natural resources in conjunction with conservation of the heritage, through maximizing
strengths to exploit growth opportunities and minimizing the effects of weaknesses, by
eliminating those factors that hinder development.
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Consequently, local businesses will be consolidated and SMEs will be encouraged to
perform economic activities that benefit the local community.
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În economia românească, ca şi în cea a ţărilor europene, întreprinderile mici şi mijlocii IMM-urile predomină absolut, reprezentând peste 98% din totalul întreprinderilor şi având o
contribuţie substanţială la formarea PIB-ului şi crearea de locuri de muncă.
În privinţa IMM-urilor, regiunea Nord-Vest (judeţele: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj,
Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj), are o dinamică relativ stabilă de înfiinţare de noi
întreprinderi, mai mare decât în alte regiuni ale României, (17 IMM-uri/1000 loc. în 2002, 20
IMM-uri/1000 loc. în 2004), dar mică în comparaţie cu spaţiul UE. (52 de IMM-uri /1000 loc.
în UE15).
La nivel regional se constată că ponderea cea mai mare în total unităţi o deţin
întreprinderile mici, până la 9 angajaţi, reprezentând 87% din totalul IMM-urilor din regiune.
Numărul de IMM-uri active în această regiune este de 88.169 aproximativ 14,3% din nivelul
întregului sector al IMM-urilor.
În cadrul regiunii Nord-Vest ponderea cea mai ridicată în volumul firmelor o are judeţul Cluj.
După volumul valoric al cifrei de afaceri, regiunea produce 11% din volumul naţional
realizat de IMM-uri, iar din punct de vedere al profiturilor IMM-urilor, regiunea Nord-Vest
deţine 9,5% din masa naţională totală, iar în cadrul regiunii Nord-Vest, judeţul Cluj deţine
43,5%.

Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii este deosebit de importantă deoarece
reprezintă principala sursa de locuri de muncă şi creează o cultură a competiţiei bazată pe
flexibilitate şi productivitate. Nu în ultimul rând, creşterea economică va contribui, prin
realizarea de noi investiţii, la creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă din regiune.
În acest sens, micii întreprinzători trebuie sprijiniţi, astfel în cât sectorul IMM să se dezvolte
pentru a putea face fată pieţei concurenţiale, aceasta fiind garanţia unei dezvoltări
economice sănătoase. Efectele restructurării anumitor domenii pot fi infinit mai grave în
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cazul unor agenţi economici de mari dimensiuni, în timp ce IMM-urile sunt mai adaptabile
cerinţelor pieţei, mai flexibile.
Promovarea unor proiecte adecvate identificate la nivel local şi dezvoltarea structurilor de
sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, parcuri de afaceri, parcuri logistice) în zonele mai
puţin dezvoltate şi aflate în declin economic vor conduce la atragerea investitorilor care îşi
vor localiza afacerile în aceste zone, la crearea de noi locuri de muncă, la modernizarea
sectoarelor productive locale şi la consolidarea mediului de afaceri.
De asemenea, reabilitarea siturilor va constitui un factor economic important pentru
dezvoltarea locală. Este necesară îmbunătăţirea dezvoltării economiei regionale prin
sprijinirea creşterii IMM-urilor, creşterea activităţilor antreprenoriale ale cetăţenilor şi IMMurilor, creşterea calităţii în afaceri, dezvoltarea unui sistem de management de mediu,
folosirea tehnologiei informaţionale (dezvoltarea de noi pieţe, comerţului electronic);
asigurarea unor locaţii (clădiri noi, renovate, modernizate) şi infrastructură de afaceri pentru
IMM-uri (incubatoare, parcuri industriale), asigurarea accesului la finanţare.
Sistemul financiar-bancar nu sprijină începerea unei afaceri, accesul la credite fiind dificil.
Este necesară înlesnirea accesului la surse de finanţare prin încurajarea sectorului bancar
în sensul facilitării accesului la credite pentru dezvoltarea tehnologică şi alte investiţii
necesare. Un studiu efectuat la nivel naţional - cu aplicabilitate şi la nivelul localităţii reliefează faptul că 85% din întreprinderile mici şi mijlocii se autofinanţează, aproximativ
40% din firme nu apelează la credite şi circa 53,2% apelează la finanţări doar prin leasing.
Conceperea de programe care să susţină persoanele care doresc iniţierea de noi afaceri programe pentru micro-întreprinderi – este esenţială pentru a facilita accesul la capital,
asistenţa pentru dezvoltarea afacerilor şi accesul la capital pentru cei care nu deţin resurse
financiare pentru a porni o afacere.
Programele de acest fel se pot axa 4 direcţii:
- program de micro-credite pentru IMM;
- program de garantare a împrumuturilor micilor întreprinzători;
- consultanţă financiară şi managerială (de exemplu elaborarea planurilor de afaceri)-una
dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă micii întreprinzători este accesul la
sursele de finanţare. În acest sens, poate fi dezvoltat un program prin care întreprinzătorii
să beneficieze de consultanţă şi trainig în domeniul planificării financiare şi accesului la
capital şi creditare;
- program de training (managementul afacerilor, marketing, finanţele firmei, contabilitate,
legislaţie, resurse umane, etc.) -micii întreprinzători trebuie sa fie capabili a înţelege
aspecte referitoare la elaborarea unui plan de afaceri, aspecte de marketing ale afacerii,
legislaţie în domeniul dreptului muncii, legislaţia în domeniul protecţiei mediului,
managementul resurselor umane etc.
Sprijinul acordat IMM-urilor şi afacerilor nou înfiinţate prin incubatoarele de afaceri este un
instrument economic util, de dezvoltare şi promovare a noilor afaceri, de încurajare a
inovaţiei la nivel de IMM şi afaceri nou înfiinţate şi de creare de noi locuri de muncă.
Infrastructura suportului de afaceri este încă slab dezvoltată în Regiunea Nord- Vest
(Transilvania de Nord).
Structurile de sprijinire a afacerilor pot fi axate pe dezvoltarea activităţilor de cercetare şi
microproducţie, pe dezvoltarea activităţilor de cercetare în vederea dezvoltării de noi
modele şi prototipuri, pe oferirea de facilitaţi pentru dezvoltarea întreprinderilor cu activitate
productivă sau pe dezvoltarea de noi afaceri prin oferirea de servicii specializate
(consultanţă, asistenţă la începutul activităţii respectivelor afaceri).
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Pentru consolidarea mediului de afaceri, este important atragerea de investitori şi crearea
de locuri de muncă durabile atât în cadrul parcurilor industriale existente, cât şi în noile
structuri amplasate în zonele în care există o cerere reală pentru locaţii de afaceri.
Beneficiile atragerii investitorilor sunt multiple. Pe lângă crearea de noi locuri de muncă
care determină o creştere a bazei de taxare (venituri suplimentare la bugetul local) precum
şi o creştere a nivelului salariilor, atragerea de noi investitori poate crea o serie de
oportunităţi pentru IMM-urilor, acestea putând deveni furnizori ai marilor investitori.
Prioritatile regionale pentru dezvoltarea urbană durabilă contribuie la trecerea spre
economia bazată pe cunoaştere şi societatea informaţională, prin promovarea invesţitiilor în
echipamente de IT&C şi promovarea utilizării acestora de către cetăţeni (pagini internet cu
acces la informaţii de interes public, promovarea comerţului virtual etc.), aplicaţii de tipul eguvernare (pentru cresterea accesului cetăţenilor la informaţiile publice, implicarea mai
activă a acestora în procesul de luare a deciziilor etc.), prin dezvoltarea serviciilor publice
urbane şi exploatarea potenţialului tehnologiilor de informare pentru a îmbunătăţi furnizarea
serviciilor de interes public pentru cetăţeni şi IMM-uri.
În concluzie, dezvoltarea în această regiune a unei economii performante, care să conducă
la creşterea nivelului de viaţa al populaţiei, se poate realiza prin mobilizarea tuturor
resurselor naturale şi umane în corelaţie cu conservarea mediului şi a patrimoniului.
Trebuie luate unele măsuri care să permită redresarea economică a regiunii şi
îmbunătăţirea situaţiei, luand în considerare protecţia socială şi conservarea mediului prin
potenţarea punctelor tari, în vederea valorificării oportunităţilor de creştere şi minimizarea
efectelor punctelor slabe, prin eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea.
Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate este necesară pentru îmbunătăţirea
mediului înconjurător oferind condiţii mai bune pentru investiţii noi datorită infrastructurii
existente care trebuie doar îmbunătăţită şi nu total înnoita.
Reabilitarea siturilor industriale va avea impact asupra :
- mediului înconjurător, prin curăţarea zonelor poluate;
- economiei, prin încurajarea investitorilor de a se localiza în zonele respective datorită
costurilor reduse pentru dezvoltare;
- domeniului social, prin corelarea proiectelor pentru revitalizarea zonelor nefolosite şi
poluate cu cele pentru promovarea ocupării forţei de munca şi a măsurilor de instruire.
Parcurile industriale înfiinţate în judeţul Cluj au avut un impact pozitiv atât asupra dezvoltării
economice la nivel local, cât şi asupra creării de noi locuri de muncă.
În consecinţă, mediul de afaceri local va fi consolidat şi IMM-urile vor fi încurajate să
desfăşoare activităţi economice în beneficiul colectivităţii locale.
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