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Domnule preşedinte, Camerele de Comerţ
au un rol deosebit de important pentru
dezvoltarea regională dar şi pentru
strategia naţională de dezvoltare a oricărei
ţări. Pe ce principii şi linii directoare vă
ghidaţi mandatul de preşedinte al CCi Cluj? 

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj pune un
accent deosebit pe respectarea legii în toate
serviciile pe care le oferă şi nu precupeţeşte nici
un efort în sprijinul mediului de afaceri pe care
îl reprezintă. Există din partea noastră o dorinţă
permanentă de a arbora un stindard veşnic
privind corectitudinea şi menţinerea unui mediu
de afaceri sănătos, care respectă principiile de

legalitate, şi de a sancţiona fenomenele contrare
legii, înainte ca acestea să producă efecte.

Serviciile pe care le oferim ţin mereu cont
de aceste aspecte şi au ca trăsături definitorii
calitatea şi promptitudinea, astfel încât să
devenim parteneri de nădejde unui număr cât
mai mare de antreprenori, care aleg să intre în
rândurile membrilor organizaţiei noastre.

Prin tot ceea ce întreprindem încercăm să
venim în sprijinul antreprenoriatului şi utilizăm
toate facilităţile de care dispunem, inclusiv
proiectele finanţate din fonduri europene, în
care angren\m atât membrii, cât şi nemembrii
Camerei, oferindu-le posibilitatea să acceadă la
informaţii şi să se dezvolte durabil.

Cum arată economia judeţului, privită din
unghiul investitorilor pe care îi reprezen -
taţi? Ce sectoare sunt cele mai importante?
Care sunt cei mai mari angajatori? În ce
sectoare economice excelează, la nivel
naţional, judeţul Cluj?

Investitorii locali sunt cei care, prin prisma
activităţilor pe care le desfăşoară, conturează
contextul economic clujean şi oferă răspuns
nevoilor de dezvoltare durabilă a oraşului Cluj-
Napoca. Astfel, sectorul bancar clujean este
deosebit de activ şi echilibrat din punct de
vedere al reprezentării sale la nivel naţional. 

O altă componentă caracte ristică zonei este
sectorul IT, care a cunoscut o dezvoltare

deosebită în ultimii ani datorită
calităţii deose bite a specialiştilor
instruiţi în universităţile clujene.
Acest sector nu este singurul în care
universităţile din zonă instruiesc
personal înalt calificat, standardele
fiind la fel de ridicate şi în alte
domenii precum inginerie, finanţe,
medi cină, ceea ce conferă judeţului
Cluj atractivitate din perspectiva
unor investitori precum Emerson,

Sectoarele iT şi bancar 
sunt portdrapelele
economiei clujene

interviu cu ing. Ştefan Dimitriu, 
Preşedintele Camerei de Comerţ şi industrie Cluj 

Clujul trebuie să devină în România un punct din ce în ce mai luminos pe harta acesteia, iar România să
devină un partener credibil, atât pentru Uniunea Europeană, cât şi pentru Statele Unite – izvor de democraţie
şi progres, consideră preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, ing. Ştefan Dimitriu.

„Camera de Comerţ şi Industrie Cluj pune un accent deosebit pe
respectarea legii în toate serviciile pe care le oferă şi nu
precupeţeşte nici un efort în sprijinul mediului de afaceri pe care
îl reprezintă. Există din partea noastră o dorinţă permanentă de
a arbora un stindard veşnic privind corectitudinea şi menţinerea
unui mediu de afaceri sănătos, care respectă principiile de
legalitate, şi de a sancţiona fenomenele contrare legii, înainte ca
acestea să producă efecte.“
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Bosch, De Longhi, Trelleborg, Bombardier,
Hirsch… şi lista ar putea continua.

Care ar fi principalele proiecte în care este
implicată Camera de Comerţ Cluj în
momentul de faţă? Cum îi sprijiniţi pe
antreprenori? Ce întreprindeţi pentru a
sprijini dezvoltarea spiritului
antreprenorial?

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, în
calitatea sa de principal promotor al
antreprenoriatului la nivelul judeţului Cluj,
încearcă, prin activităţile pe care le desfăşoară,
să conştientizeze publicul larg asupra
avantajelor care rezidă în desfăşurarea unor
activităţi pe cont propriu. În acest context am
implementat o serie de proiecte prin care am
urmărit să oferim sprijin atât antreprenorilor
consacraţi, cât şi să asigurăm premisele
succesului antreprenorilor de mâine. 

Am cooptat într-unul dintre proiectele
noastre POSDRU – Pregătirea elevilor pentru
demararea şi administrarea unei afaceri, cu un
buget de 2.458.428 lei, un număr de 540 de elevi
de clasa a 11-a, din toate judeţele regiunilor de
NV şi V ale ţării (Cluj, Bihor, Satu Mare,
Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Arad, Timiş,
Hunedoara şi Caraş-Severin), cărora le-am
oferit ocazia să se iniţieze în tainele afacerilor
utilizând instrumente inovative, ce permit
replicarea la nivel virtual a tuturor proceselor
existente în mod real într-o astfel de activitate.
Am facilitat astfel elevilor tranziţia de la şcoală
la viaţă activă, iar celor care au obţinut rezultate
deosebite le-am oferit recompense care să îi
stimuleze pe mai departe.

În sprijinul tinerilor absolvenţi cu vârste
între 18 şi 25 ani am desfăşurat proiectul
POSDRU – Antreprenoriat sustenabil pentru
tinerii din regiunile NV şi V, cu un buget de
5.810.378 lei, prin intermediul căruia am reuşit
să oferim sprijin financiar unui număr de 46 de
întreprinderi nou înfiinţate în cadrul proiectului,
câştigătoare ale Concursului de Planuri de
Afaceri.

Antreprenorilor din sectorul agricol li s-a
oferit ocazia de a-şi spori competitivitatea în
raport cu producătorii agricoli din zona Europei
de Sud-Est în cadrul proiectului transnaţional
APP4INNO – „Elaborarea şi promovarea de noi
metode şi instrumente pentru consolidarea
competitivităţii şi inovării sectorului primar în

Sud-Estul Europei”, finanţat prin Programul de
Cooperare Transnaţională în Sud-Estul Europei.
Obiectivele cooperării între 16 parteneri din 10
ţări (Italia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, România,
Serbia, Albania, Croaţia, Moldova şi Ucraina)
au fost reprezentate de constituirea unui sistem
transnaţional pentru sprijinirea competitivităţii
sectorului agricol şi agro-alimentar, exploatarea
potenţialului productiv local, precum şi

facilitarea accesului IMM-urilor la inovare,
transfer tehnologic şi cooperare. 

Firmele româneşti care au beneficiat în mod
direct de facilităţile oferite prin proiect,
implementând proiecte pilot şi participând la
vizita de studiu organizată în Italia, sunt Agro
Turdean SRL şi NoraLy Agroserv SRL din
judeţul Cluj, care au fost selectate în urma unui
concurs de idei.

Din dorinţa de a sprijini firmele româneşti
să se alinieze standardelor europene în materie
de eficienţă energetică şi reducere a consumului
am implementat, pentru prima oară în România,
Cursul de Manager Energetic European, prin
intermediul proiectului EUREM PLUS,
cofinanţat prin Programul Intelligent Energy
Europe al Uniunii Europene.

Iniţiat de către Camera de Comerţ şi
Industrie din Nurnberg, Germania şi  structurat
sub forma a 17 module (C1 - Bazele domeniului
energetic; inginerie energetică, C2 - Tehnologii
de încălzire; inginerie termică, C3 - Sisteme de
încălzire şi transfer termic: recuperarea căldurii
prin procesul de încălzire şi din gazele de ardere
la generatoarele de abur, C4 - Cogenerare; pro -
ducţie combinată de energie electrică şi termică,
C5 - Aer condiţionat, C6 - Răcire; refrigerare,
C7 - Aer comprimat, C8 - Cerinţe privind per -
for manţa energetică a clădirilor; clădiri eficiente
energetic, C9 - Inginerie electrică; transmisii
electrice, C10 - Iluminat, C11 - Energie geoter -
mală; energii regenerabile, C12 - Tehnologie
solară, C13 - Energie din biomasă, C14 - IT pe

principii verzi (ecologice), C15 - Managementul
eficienţei/randamentului; calculul cost-efi cien -
ţă, C16 - Managementul energetic: gestiunea
proceselor şi încărcării (sarcinilor); sisteme de
management energetic; audituri interne în
domeniul energiei; instrumente de analiză şi
achiziţie de date; Control intern şi C17 -
Achiziţia şi comerţul cu energia; comerţul cu
emisiile; cadrul legislativ în domeniul energiei),

cursul reprezintă cel mai complex instrument de
instruire în domeniu existent în prezent în
Europa, motiv pentru care este deosebit de
apreciat şi solicitat.

Nici industria constructoare de piese pentru
maşini nu a fost neglijată, deşi, în acest moment,
nu are o reprezentare atât de consistentă la
nivelul judeţului nostru. Din dorinţa de a
elimina aspectele problematice cu care se
confruntă producătorii din Transilvania – lipsa
unui sistem de formare profesională adecvat
care să furnizeze capital uman calificat şi lipsa
unor asociaţii care să le reprezinte şi să le
promoveze interesele, am decis să ne implicăm
în proiectul, „GREEN STAR – Formare
profesională durabilă pentru clusterele de
furnizori pentru industria auto” împreună cu
parteneri transnaţionali din Italia (Confindustria
Veneto SIAV şi Region of Veneto – Department
of Labour), Germania (Technische Universität
Dortmund Sozialforschungsstelle), Spania
(Federación Vizcaina del Metal), Belgia (EVTA
– The European Vocational Training Associa -
tion), precum şi trei întreprinderi (API Applica -
zioni Plastiche Industriali, Bruss Juntas Tecni -
cas şi Sinterom).

Prin activităţile din proiect am contribuit
semnificativ la conturarea unui modul de
instruire durabilă şi a unui plan pentru procesul
de implementare a competenţelor verzi în
industria furnizorilor de piese pentru industria
producătoare de automobile. Angajaţii cu
sarcini tehnice, precum şi ucenicii din IMM-uri

„Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, în calitatea sa de
principal promotor al antreprenoriatului la nivelul judeţului
Cluj, încearcă, prin activităţile pe care le desfăşoară, să
conştientizeze publicul larg asupra avantajelor care rezidă
în desfăşurarea unor activităţi pe cont propriu.“



îşi vor putea însuşi aceste noţiuni şi competenţe
verzi şi, prin punerea lor în aplicare, vor
contribui semnificativ la implementarea unor
metode de creştere inteligentă şi durabilă.

Cum este implicată CCiCJ în implementarea
Strategiei de Dezvoltare a Municipiului
până în anul 2020? Cum se încadrează
aceasta în strategia de ţară a României?

Specialiştii, membri ai Camerei de Comerţ
şi Industrie Cluj, fără a fi notificaţi de către
Cameră, fac parte din comisiile care au elaborat
Strategia de Dezvoltare a Municipiului, iar ţinta
finală fiind una europeană, considerăm că ea
aliniază Clujul şi România la tendinţele de
dezvoltare europene. Strategia de Dezvoltare a
Municipiului trebuie să urmărească o dezvoltare
unitară, printr-un efort comun cu întreaga ţară,
pentru progresul României.

Cum arată, în viziunea dumneavoastră, un
Plan de Dezvoltare a României pe 25 de
ani? Pe ce piloni ar trebuie clădit şi unde

credeţi că poate fi cea mai importantă
contribuţie venită din zona Cluj?

Un pilon pe care Clujul trebuie să îl dez -
volte este pilonul economiei proprii. Acesta ar
trebui să devină o componentă de bază al PIB-
ului României. Azi, din sumedenia de speci a -

lităţi pe care universităţile clujene le promo -
vează, a reuşit să răzbată cea a IT-ului, însă con -
siderăm că nu este suficient. Privind perspec tiva
următorilor 25 de ani, ar trebui avut în vedere un
masterplan al dezvoltării economiei româneşti,
pentru investitorii români şi străini, având ca
sursă de finanţare fonduri proprii şi mai puţin

fonduri guvernamentale. Din păcate, la ora
actuală, această abordare lipseşte cu desăvârşire. 

Considerăm că acest masterplan al dez -
voltării trebuie să ţină cont de particularităţile
zonei în discuţie, de resursele materiale, de
numărul de specialişti dintr-un anumit domeniu,
de mediu şi, nu în ultimul rând, de eficienţa

afacerilor în sine, bazându-ne pe faptul că, în
general, tot ce intră în categoria „tânăr” din
Ardeal converge către Cluj. 

Totodată, masterplanul trebuie să ţină cont
şi de tendinţele de dezvoltare ale Uniunii
Europene, pentru a se putea defini şi, ulterior,
adapta la nevoile specifice zonei româneşti.

„Privind perspectiva următorilor 25 de ani, ar trebui avut
în vedere un masterplan al dezvoltării economiei
româneşti, pentru investitorii români şi străini, având ca
sursă de finanţare fonduri proprii şi mai puţin fonduri
guvernamentale.“
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