


           

  بخارست-سفارت جمهوري اسالمي ايران
 

  

  معرفي استان هاي مهم كشور روماني با تمركز بر وضعيت اقتصادي:

 كلوژ ناپوكا – 6شماره  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  1400 اسفند 

 

  



 بسمه تعالي

  معرفي استان هاي مهم كشور روماني:

  1كلوژ ناپوكا: 6شماره 

 :خالصه مديريتي 

اين است.  LEI ونيليم 53175,1با توليد ناخالص داخلي  يمهم در رومان ياقتصاد كزامر ي ازكي كلوژ ناپوكا
 ،يگفرهن ،يمراكز دانشگاه ني. از مهم ترمحسوب مي شود ايلوانيترانس تختيو پا يشهر بزرگ رومان نيدوم شهر
 انيدانشجو دارد. در م 85000از  شيدانشگاه با ب 11. است تختيمركز پس از پا نيدوم و يرومان يو تجار يصنعت

مركز بزرگ  نيناپوكا دوم-است. كلوژ Babeş-Bolyaiدانشگاه  كشور،دانشگاه  نيبزرگتر زبانيموسسات، م ريسا
 ليتانس. پمحسوب مي شودكشور  نيدر ا افتهيتوسعه  يشهرستان ها نياز بهتر يكياست و  يرومان يو بانك يمال

خوب و سنت و تخصص به دست  ييايجغراف تيمتعدد و متنوع، موقع يشركت ها ،يآن از منابع محل ياقتصاد
  شود. يم يناش عياآمده در صن

 و به بزرگراه هاي واقع شده ايلوانيترانس يمربع در بخش مركز لومتريك 179,5مساحت  باناپوكا  -شهر كلوژ
E60 ،E81 راكز و م تختيكه ارتباط مسافران و كاالها را نه تنها با پا يتيوضع . دارد ميمستق يآهن دسترسو راه
نفر  739,575با  ،يرومان تيشهر پرجمع نيچهارماين شهر  .كنديكشورها فراهم م ريكشور، بلكه با سا ياصل

  است و اغلب ساكنان آن ارتدكس هستند. )2021(جمعيت 

مانند  ييها نهيدر زم يعمده ا ريهستند كه تأث ينرم افزار و مهندس ،يفناور ناپوكا -در كلوژ عيصنا نيمهمتر
و  يابي، بازار2تك نيفا ياستارت آپ ها يآل برا دهيا يناپوكا مكان-كلوژ دارند. يداروساز ،يخودروساز ،يانرژ

 17ز ا يناپوكا، نمونه ا-در كلوژ عيصنا نياست. به عنوان محبوب تر يو خرده فروش كيتجارت الكترون ،فروش
در  يو خرده فروش كيالكترون جارتاستارت آپ ت 4و   و فروش يابياستارت آپ بازار 6، تك نيااستارت آپ ف

StartupBlink Map .وجود دارد  

 

                                                            
1 . Cluj‐Napoca 
2 . Fintech 



 مقدمه:  

 .واقع شده استرودخانه دانوب  هيدر حاش ،بالكان رهيدر جنوب شرق اروپا و شمال شبه جزي كشور رومان            
در . روماني باشدي اروپا از نظر مساحت م هيكشور اتحاد نيدوازدهم ،مربع لومتريك 238,397 با داشتن اين كشور

به عضويت  2007و در سال  سازمان ناتو تيبه عضو 2004در سال  ي،سازمان تجارت جهان تيعضو به 1995سال 
در تقسيمات كشوري، روماني به هشت منطقه توسعه يا كالن تقسيم مي شود كه هر  .ه استدرآمد اتحاديه اروپا

استان  دارد و شهر بخارست پايتخت  41كدام از مناطق نيز از چند استان تشكيل مي شوند. اين كشور در مجموع 
. تنها وظيفه آنها مناطق توسعه روماني در واقع اختيارات اداري و شوراي قانونگذاري يا اجرايي ندارندآن است. 

اتحاديه اروپا براي توسعه منطقه اي و همچنين جمع آوري آمار منطقه  3از صندوق فاره تالش جهت دريافت بودجه
-، بخارست8مونتنيا-، جنوب7، جنوب شرق6، شمال شرق5، مركز4مناطق توسعه روماني شامل شمال غرباي است. 

  مي شود.  11و غرب 10اولتنيا-ربغ، جنوب 9ايلفو

براي اولين بار روماني را به عنوان كشوري با درآمد باال  2020بانك جهاني بر اساس داده هاي سال   
دالر) طبقه بندي كرد. با اين حال، بحران ناشي از بيماري همه گير كرونا، اين كشور را به  12570(درآمد سرانه 

 هايمحدوديت بر بايد روماني مدت،بلند و مدت ميان درگروه كشورهاي با درآمد متوسط تقليل داده است. 
 وريبهره  از ناشي رشد ضعيف هايپايه همچنين و زياد هاينابرابري، مداوم هايكسري جمله از خود، ساختاري

برابر با  2020اقتصاد روماني در سال  رشد  رسيدگي كند. كار نيروي كيفيت و كميت به مربوط مشكالت و پايين
رشد اقتصادي اين كشور   2021برنامه ريزي هاي اقتصادي صورت گرفته در سال  درصد كاهش يافت اما با 3,9
 ميليارد دالر و سرانه توليد ناخالص داخلي 249درصد افزايش داشت. توليد ناخالص داخلي روماني به دالر ،  6,5

ين مناطق هشت شهرستان در ا دالر مي باشد. 12968,8در جمعيت نوزده ميليوني روماني، به ازاي هر فرد 
اقتصادي به استثناي بخارست از سرانه درآمد بااليي به نسبت ديگر شهرستان ها برخوردار بوده اند كه عبارت اند 

  از:

                                                            
3 PHARE 
4 Nord‐Vest 
5 Centru 
6 Nord‐Est 
7 Sud‐Est 
8 Sud‐Muntenia 
9 Bucurest‐Ilfov 
10 Sud‐Vest oltenia 
11 Vest 



  .19پراهووا -8 18سيبيو -7 17آلبا -6 16براشو -5 15ايلفو -4 14كلوژ -3 13كنستانتزا -2 12تيمش -1

با عنايت به اهميت شناخت موقعيت و ظرفيت هاي هر يك از اين شهرستان ها، سفارت جمهوري اسالمي 
شماره از اين  ششمينايران در روماني در نظر دارد تا مجموعه گزارش هايي در اين خصوص تهيه نمايد. در 

شهر كلوژ با سرانه مهندسان فناوري اطالعات بيش از آمريكا، چين،  شد.پرداخته خواهد  كلوژمجموعه به استان 
  روسيه و هند در حال تبديل شدن به يك مقصد جذاب براي شركت هاي فناروري اطالعات است.  

 ،يانشگاهمراكز د نياز مهم تر يكيشهر  نياست. ا ايلوانيترانس تختيو پا يشهر بزرگ رومان نيكلوژ ناپوكا دوم
از  شيدانشگاه با ب 11. محسوب مي شود تختيمركز پس از پا نيدوم واست  يرومان يو تجار يصنعت ،يفرهنگ

است.  Babeş-Bolyaiدانشگاه  كشور،دانشگاه  نيبزرگتر زبانيموسسات، م ريسا انيدانشجو دارد. در م 85000
 نيدر ا افتهيتوسعه  يشهرستان ها نياز بهتر يكياست و  يرومان يو بانك يمركز بزرگ مال نيناپوكا دوم-كلوژ

 ييايجغراف تيمتعدد و متنوع، موقع يشركت ها ،يآن از منابع محل ياقتصاد لي. پتانسمحسوب مي شودكشور 
 يبندناپوكا در رتبه كلوژبر اساس يورواستات .شود يم يناش عياخوب و سنت و تخصص به دست آمده در صن

. داردرتبه باالتر از بخارست قرار  26 يعني 29در رتبه  كند،يم يريگشهر اروپا اندازه 72را در  يزندگ تيفيكه ك
 ،يامكانات پزشك ،يمنيبلكه از نظر ا ،يزندگ تيفي، كلوژ نه تنها از نظر كNumbeoمركز  يهابر اساس داده
 هيحاددر ات يرشد اقتصاد نيتر عيبا سر يشهر كلوژ است. تختيبهتر از پا كيتراف تيريو مد ونقلخدمات حمل

 .است رياروپا در دو دهه اخ

                                                            
12 Timis 
13 Constanta 
14 Cluj 
15 Ilfov 
16 Brasov 
17 Alba 
18 Sibiu 
19 Prahova 



  

 موقعيت جغرافيايي و جمعيتي كلوژ: 

 و به بزرگراه شدهواقع  ايلوانيترانس يمربع در بخش مركز لومتريك 179,5مساحت  با )كلوژ(ناپوكا -شهر كلوژ
و  تختيكه ارتباط مسافران و كاالها را نه تنها با پا يتيوضع . دارد ميمستق يآهن دسترسو راه E60 ،E81 هاي

در  E576 ييناپوكا در جاده اروپا-كلوژ يالملل نيب فرودگاه .كنديكشورها فراهم م ريكشور، بلكه با سا يمراكز اصل
 ييبزرگ اروپا يشهرها افرودگاه ب نيقرار دارد. ا CFR ستگاهيا يلومتريك 12شرق مركز شهر و  يلومتريك 10

 دهد. يارائه م يو بار يكند و خدمات مسافر يارتباط برقرار م

 ٪75,71است. از اين جمعيت  )2021(جمعيت نفر  739,575با  ،يرومان تيشهر پرجمع نيچهارمكلوژ ناپوكا، 
  هم ساير قوميت ها هستند.  ٪8,01و  روما ٪1,01 ،مجارستاني ٪15,27 ،يياروماني

 كيكاتول-يوناني ٪4,36 ،يروم ككاتولي ٪4,6 ،رفرميست ٪9,73 ارتدكس،جمعيت كلوژ  ٪65,61از نظر ديني 
  هستند. يگريمذهب د ايناشناخته  هيبقو  –

 1848تا  1790شود. از  يدر نظر گرفته م ايلوانيترانس يخياستان تار يرسم ريغ تختيشهر به عنوان پا نيا
 بود. ايلوانيترانس يرسم تختيشهر پا ني، ا1867تا  1861و از 



  

 كلوژ جاذبه هاي تاريخي و طبيعي: 

از جمله مهمترين آثار تاريخي و جاذبه هاي طبيعي اين شهر مي كلوژ پايتخت معنوي منطقه ترانسيلوانيا است. 
  توان به موارد زير اشاره كرد:

 Crisuluiدره سال پيش با هدف نظارت بر جاده هايي كه در امتداد  700حدودا  قلعه اين:  20قلعه بولگا .1

Repede  بهOradea  .بر  زدهم،يقرن س انيدر پا اديبنا به احتمال ز نياوجود داشتند ساخته شده است
 ساخته شده است. يماردوگاه رو يباستان يهارودخانه و از خرابه يرو

اعطا  1405كه پادشاه مجارستان به مردم كلوژ در سال  يازيبنا در قرن پانزدهم و به دنبال امت نيا :21برج تيلر .2
 يو عملكرد عموم هشد يبازساز در حال حاضر برجشد.  يم ينگهدار اطانيكرد، ساخته شد و توسط صنف خ

 قرار گرفت. يو فرهنگ يگردشگر يدادهايشد و در مدار رو ليشهر تبد يو به مركز فرهنگ دارد يديجد

رار ق كليسنت ما يمحل يسايكلوژ بود كه در اطراف كل ييمركز شهر قرون وسطاميدان  نيا :22ميدان آزادي .3
 بازارها است. نياز بزرگ تر يكياطراف اين ميدان . بازار داشت

دارد  يصندل 30201 تيشده است، ظرف ليچمن تشك نيو دو زم گاهيكه از دو جا ومياستاد نيا  :23كلوژ آرنا .4
ان استانداردها ساخته شده است، به عنو نيكه مطابق با باالتر ديعرصه جد نيهستند. ا دهيكه اكثر آنها سرپوش

 درج شده است. وفاينخبگان  ومياستاد

                                                            
20 . Bologa Fortress 
21 . Tailors' Tower 
22 . Union square 
23 . Cluj Arena 



  

هنر و  ي(حام ليهوروات دان-چيچويخانه پتر ،يقرن نوزدهم يمعمار يبنا كيبنا  نيا: 24موزه ملي تاريخ .5
از  يكيعموم باز است و  يموزه به رو نيا 1937. از سال ساخته شده كيكه به سبك نئوكالساست   )اتيادب

 كياز سرام يارزشمند، مجموعه ا يهنر يگالر كي، رومانيباستان در  خيتار يبخش ها نيو بهتر نيبزرگتر
 دهد. يرا ارائه م يمجموعه قوم نگار كيو  ييسنگ قبر قرون وسطا كيو مدرن،  ييقرون وسطا يها

 يو هنرها كيگراف ،يمجسمه ساز ،يقطعه نقاش 12000از  شياز ب يموزه با مجموعه ا نيا: 25موزه هنر .6
  است. يرومان يموزه ها نياز مهم تر يكي ينيتزئ

موزه،  ريمد نيشد، به نام موسس و اول سيتأس 1929كه در سال  26"ايرومولوس وو" يقوم نگار يپارك مل .7
وارها خان ياكه بر اساس انواع منطقه ييهابا سازه هاشگاهينما نيشده است. ا ينامگذار ايپروفسور رومولوس وو

، هاها، دروازهفواره نيو همچن ،يدست عيصنا يهاكارگاه انه،يعام ساتيتأس انه،يعام يمعمار يخيتار يو بناها
 .شونديداده م شياند، نماشده يبندگروه يو منسوجات داخل هابيصل

 

                                                            
24 . National Museum of Transylvanian History 
25 . Art Museum 
26 . Romulus Vuia National Ethnographic Park 



به  است و ايلوانيدر ترانس بناها نيرتريچشمگ يكي از، شهر كلوژ يكي، در نزدبونديتا يدر روستا 27 قلعه بونديتا .8
 . ملقب شده است "ايلوانيترانس يورسا"

  
 
 
 
  

 شهر كلوژ:  هاي  مهمترين دانشگاه 

موسسه  نيو جامع تر نيبزرگتركه  ايبول-دانشگاه بابشروماني بوده و در  ييشهر دانشجو نيناپوكا مهم تر-كلوژ
   قرار دارد.، در اين شهر است يدر رومان يعال

 وب سايت  آدرس و اطالعات تماس  رئيس دانشگاه  نام دانشگاه

https://www.ubbcluj
.ro/ 

Address: Mihail 

Kogălniceanu Street, No. 1, 
400084, Cluj‐Napoca, 
România 

Telephone: +40 264 405 300 
E‐mail: contact@ubbcluj.ro

Daniel David 
  

Babeș‐Bolyai 
University (UBB) 
 

https://admitere.usa
mvcluj.ro/ 
 

Address: Calea Mănăstur 

nr.3‐5،400372,Cluj‐Napoca, 
România 

Telephone: + 40 264 596384 
/ 192 
Email:  admitere@usamvcl
uj.ro 

Cornel Cătoi  University of 
Agricultural 
Sciences and 
Veterinary 
Medicine, Cluj‐
Napoca 

                                                            
27 . Castelul Banffy din Bonțida 



https://www.utcluj.r
o/ 
 

Address:Strada 

Memorandumului  28,  Cluj‐
Napoca 400114 
Telephone: +4 0264 401 200 
E‐mail: contact@utcluj.ro

Vasile ŢOPA Technical 
University of Cluj‐
Napoca 

http://www.umfcluj.
ro/ 
 

Address: Str. Victor Babeş 

Nr. 8, 400012 Cluj‐Napoca 
Telephone: + 40‐264‐597‐
256 
Email: contact@umfcluj.ro

Anca Dana 
Buzoianu 

 

University of 
Medicine and 
Pharmacy, Cluj‐
Napoca 

 مهم ترين پارك هاي  علم و فناوري 

 نيراز مدرن ت يكيبتوان گفتن  ديو شا نياول وژ مقر مهم ترين پارك هاي علم و فناوري در روماني است. شهر كل
در شهر كلوژ قرار دارد و در حال  LIBERTY TECHNOLOGY PARK CLUJ يرومان يعلم فناور يپارك ها

. اغلب شركت 28كنند يم تيساختمان فعال 4متر و در  9500به  كينزد ييپارك در فضا نيدر ا شركت 20حاضر 
  فعال هستند. R&Dو  IT&Cدر حوزه  دكه گفته ش ييها

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به عنوان اولين پارك صنعتي روماني در شهر كلوژ قرار دارد. پارك هاي صنعتي و علم و فن آوري از نظر  29تتاروم
ميليون  1,98اين پارك مساحتي برابر با قوانين حاكم بر تاسيس و عملكرد در روماني با يكديگر متفاوت هستند. 

متر مربع نيز در قالب اين پارك تحت  2000000متر مربع را در بر مي گيرد و بر اساس اظهارات مقامات اي پارك 
 Emerson ،Bosch، Transilvania Constructii ،Karlاحداث است. بسياري از برند هاي معروف شامل 

                                                            
28 . http://www.libertytechpark.com/ 
29 . TETAROM Industrial Park 



Heinz Dietrich، Agression  مكان دارد كه  3و ... از مشتريان اين پارك صنعتي هستند. اين پارك تا كنون
يك شهرك صنعتي جديد نيز از اين مجموعه به زودي افتتاح كليه اين مكان ها در مسير حمل و نقل قرار دارند. 

  .30مي شود

متر مربع ساخته شد. راههاي ارتباطي  320000در مكاني به مساحت  2005در سال  31تتاروم 1پارك صنعتي 
  اين پارك صنعتي عبارتند از:

 يللالم نيفرودگاه ب Avram Iancu Cluj  كيلومتر) 11( لومتريك 

 E 60  لومتركي 3,7) نيو -بوداپست  -(بخارست( 
 A3  لومتركي 13,6اورادئا)  -ناپوكا -كلوژ -(بخارست( 
 لومتركي 3 راه آهن  خط(  

 ساخت: ريز

 نيزم قطعات 
 يديتول فضاهاي –چند منظوره  يها سالن 
 يادار يها ساختمان  

راههاي ارتباطي متر مربع ساخته شد.  120000زميني به مساحت  در 2006سال  در  32تتارم 2پارك صنعتي 
  :اين پارك صنعتي عبارتند از

 يالملل نيفرودگاه ب Avram Iancu Cluj   )4,6 لومتريك( 
 E 60 -  لومتركي 11,7( نيو -بوداپست  -بخارست( 
 A3  لومتركي 21,6(اورادئا)  -ناپوكا -كلوژ -(بخارست( 
 لومتركي 7(راه آهن  خط( 
  

 ساخت: ريز

                                                            
30 . https://tetarom.ro/parcurile‐tetarom/parcul‐industrial‐tetarom‐iv/ 
31 . TETAROM I Industrial Park 
32 . TETAROM II Industrial Park 



 يديتول يواحدها 

 يعال التيكارمند با تحص 800از  شي(ب قاتيتحق مركز( 

 يادار يها ساختمان 

 :ياصل يها تيفعال

 يو خانگ يرگوالتور گاز صنعت ديتول 

 خطرناك يها طيمح يبرا زاتيتجه 

 يساخت و ساز حرفه ا زاتيتجه 

 يمزارع باد يتوان باال برا يژنراتورها 

 كيفتوولتائ زاتيتجه. 

متر مربع ساخته شد. راههاي ارتباطي  0000541در زميني به مساحت  8200در سال   33تتارم 3پارك صنعتي 
  :اين پارك صنعتي عبارتند از

 يالملل نيفرودگاه ب Avram Iancu Cluj 		15	لومتريك( 

 E 60 -  لومتركي 27  نيو -بوداپست  -بخارست( 

 A3  لومتركي. 37 ) اياوراد -ناپوكا -كلوژ -(بخارست( 

 لومتركي 1 راه آهن  خط( 

 :ياصل يها تيفعال

 يلوازم خانگ ديتول 

 قطعات خودرو ديتول 

 يعموم كيمكان اتيعمل 

 كيلجست 

 اطالعات مركز 

 پسماند تيريمد 

 ييدارو يفرآورده ها ساخت 

                                                            
33 . TETAROM III Industrial Park 



 خطوط لوله قياز طر يگاز يسوخت ها عيتوز 

 و قهوه يچا يفرآور 

 برق عيحمل و نقل، توز ،يابيبازار د،يتول 

 كيشكل پالست رييبه دست آمده از تغ يكيمحصوالت پالست ديتول 

 ميس يب يمخابرات يها تيفعال ،يمخابرات خدمات 

 يساختمان يكيمحصوالت پالست ديتول 

 يو محصوالت مراقبت ندهيصابون، مواد شو ديتول 

 ييغذا عيصنا يمخلوط برا شيپ ل،يتحو ،يبسته بند د،يتول 

 يموتور هينقل ليوسا يكيو الكترون يكيالكتر زاتيتجه ديتول 

 ساختار 

 امالك و مستغالت  توسعه 

  مرتبط با بار) يها تيجاده (فعال قيو نقل بار از طر حمل

  كلوژدرآمدي بر اقتصاد:  

 الف) كليات: 

ا و ت يدر سطح مل اين استان يمحل ياست. برندها يمهم در رومان يكز اقتصادامر ي ازكيناپوكا  كلوژ
 Banca Transilvania ، Terapia: . از جمله اين برند ها مي توان بهشناخته شده اند يالملل نيب يحت يحد

Ranbaxy ،Farmec  و Jolidonونيليم 53175,1 كلوژ يناخالص داخل ديتول .اشاره كرد LEI .در  است
همچنين داشته است.  شيدرصد افزا 7,2،  2020نسبت به ماه مشابه در سال كلوژ  يصنعت دي، تول2021دسامبر 
درصد بوده است. شاخص ارزش  116,9 يصنعت دي، شاخص تول2021در يازده ماهه اول ، 2020با سال  سهيدر مقا

، شاخص ارزش 2021. در سال ودب 2020از دسامبر  شتريدرصد ب 24، 2021در صنعت در دسامبر  يگردش مال
 ونيليم 1859,6 برابر با 2021كلوژ در سال  صادرات حجم بود. 2020درصد نسبت به سال  117,9 يمال گردش

نسبت به ده ماهه اول سال  - ده ماهه يدر بازه زمان(بوده است.  وروي ونيليم 2929 برابر با واردات حجمو  وروي
 است.) افتهي شيدرصد افزا 27,7درصد و واردات  28,7، صادرات 2020



  
 

خودروها، محصوالت "محصوالت از فصل   2021ماهه  10 همانطور كه در شكل زير مالحظه مي شود، در
 يبرتر ، درصد 26,2درصد و هم در واردات با  44,2هم در صادرات با  "كننده صدا ديتول ايضبط  ،يبرق ليو وسا
 يهم مهمس زين "و مصنوعات از آن كيالست ك،يپالست"و  "و مصنوعات آن يفلزات اساس"سرفصل  محصوالت دارند.

 .درصد) دارند 6/11درصد) و واردات ( 4/13در صادرات (

  ) %:31,10,2021 – 1,01صادرات كاال ( ساختار

 



  
  

  

  

  ) %:31,10,2021 – 1,01ساختار واردات كاال (



  
 عيصنا نيمهمتر 

مانند  ييها نهيدر زم يعمده ا ريهستند كه تأث ينرم افزار و مهندس ،يفناور ناپوكا -در كلوژ عيصنا نيمهمتر
و  يابي، بازار34تك نيفا ياستارت آپ ها يآل برا دهيا يناپوكا مكان-كلوژ دارند. يداروساز ،يخودروساز ،يانرژ

 17ز ا يناپوكا، نمونه ا-در كلوژ عيصنا نياست. به عنوان محبوب تر يو خرده فروش كيتجارت الكترون ،فروش
در  يو خرده فروش كيالكترون جارتاستارت آپ ت 4و   و فروش يابيآپ بازار استارت 6، تك نيااستارت آپ ف

StartupBlink Map .وجود دارد 

: شده است لياطالعات تشك يفناور نهيفعال در زم ياست كه از سازمان ها يسازمان خوشه ا كي 35گلوژ آي تي
 ريو سا يعموم ينهادها ،يقاتيدانشگاه ها و موسسات تحق ،ينرم افزار يارائه دهندگان خدمات و راه حل ها شامل

  .زوريكاتال يسازمان ها

                                                            
34 . Fintech 
35 . Cluj IT 



كارمند دارد كه به طور  25000اطالعات است كه در مجموع حدود  يشركت فناور 1500از  شيب يكلوژ دارا
اطالعات حدود  يسال گذشته، صنعت نرم افزار و خدمات فناور 5در  صنعت مشاركت دارند. نيمداوم در توسعه ا

اطالعات و  بخش درصد در سال است. 15از  شيرشد كرده است و نرخ رشد آن ب ياز اقتصاد مل عتريسه برابر سر
به  يناخالص داخل ديدرصد تول 7از  2025را دارد كه تا سال  نهيزم نياطالعات و ارتباطات ا يفناور -ارتباطات 

ز از استارتاپ ها است كه هنو يو بخش "كورنيوني" ليبا پتانس ييشركت ها يبخش دارا نيدرصد برسد، ا 10تا  9
 يفيعملكرد نسبتاً ضع ياز نظر نوآور يرومان گر،يد ي. . از سودارند يمال نيتام يبرا ييدر موج هستند و فرصت ها

 نيمراكز ا نيتر ياز قو يكيناپوكا -. كلوژكنديم ديبخش را تهد نيكار متخصص عملكرد ا يرويدارد و كمبود ن
  صنعت است.

  براي كسب اطالعات بيشتر در اين حوزه مي توانيد به وب سايت هاي زير مراجعه كنيد: 

https://www.clujit.ro/  

-development-software-https://www.goodfirms.co/directory/city/top
napoca-companies/cluj  

  :در حوزه نفت و گاز و سوخت (انرژي)

 

( به ترتيب گردش  نام شركت 
  مالي)

گردش مالي/ سود/ 
 )2020تعداد كارمند (

  ايميل و وب سايت  مدير

MOL ROMANIA 
PETROLEUM 
PRODUCTS SRL

   

 

5,548,089,740 
(RON) 
 
320,423,626 
(RON) 
 
242 

Camelia Ene 
E‐mail: 
receptie.cluj@m
olromania.ro 
 
Web: 
https://molrom
ania.ro/ 

  

  



  لوازم خانگي:

( به ترتيب گردش  نام شركت 
  مالي)

گردش مالي/ سود/ 
 )2020تعداد كارمند (

  ايميل و وب سايت  مدير

DE`LONGHI ROMANIA 
SRL

1,600,753,000
(RON) 
 
105,038,741 
(RON) 
 
2,979 

Roxana 
Dumitru 

Web: 
https://www.de
longhi.com/ro 
 
 

 يها مستيسنج، س يسنج و چگال يدب ان،يجر نيمحصوالت نظارت و تضمفشار،  توليد كننده ماشين آالت
  :كمحر يها ستميو س كيفتوولتائ يها روگاهين يكيالكتر زاتيبرق، تجه يژنراتورها ون،يكنترل و اتوماس

( به ترتيب گردش  نام شركت 
  مالي)

گردش مالي/ سود/ 
 )2020تعداد كارمند (

  ايميل و وب سايت  مدير

EMERSON SRL

   

 

961,795,958 
(RON) 
 
71,151,915 (RON) 
 
2,685 

Lal 
Karsanbhai 

Web: 
https://www.e
merson.com/ 
 

  :اتومبيل و لوازم جانبي الستيك

( به ترتيب گردش  نام شركت 
  مالي)

گردش مالي/ سود/ 
 )2020تعداد كارمند (

  ايميل و وب سايت  مدير

INTER CARS ROMANIA 
SRL 

  

958,286,104 
(RON) 
 
23,627,468 (RON) 
 
372 

  
E‐mail: 
office@intercars
.eu 
 



Web: 
www.intercars.r
o 

  :محصوالت دارويي

( به ترتيب گردش  نام شركت 
  مالي)

مالي/ سود/ گردش 
 )2020تعداد كارمند (

  ايميل و وب سايت  مدير

TERAPIA SA 791,079,717 
(RON) 
 
222,874,019 
(RON) 
 
849 
 

Dragos Damian  
Web: 
https://www.ter
apia.ro/ 
 

  كلوژاطالعات مربوط به نهادهاي مهم اقتصادي: 

  كلوژ شهرداري
Primăria și Consiliul Județean Cluj/ City Hall Cluj-Napoca  نام

 Moților Street, No. 3 room 40  آدرس
 Emil Boc  شهردار

 0264 592 301   تلفن شماره
 /https://primariaclujnapoca.ro  ايميل

  :استانداري كلوژ
 Instituția Prefectului (Prefecture)  نام

 
 Bulevardul 21 Decembrie 1989, numărul 58, Cluj‐Napoca  آدرس

 Irina Munteanu  استاندار

 594,888‐0264   تلفن شماره



 prefectura@prefecturacluj.ro  ايميل

  :اتاق بازرگاني و صنايع كلوژ

 Chamber of Commerce and Industry Cluj‐Napoca  نام

 Str Horea nr.3, 400174  آدرس

 730,980 ‐ 364 (40) +  شماره تلفن 

 office@ccicj.ro  ايميل

  :كلوژاداره آمار 

 Direcția Județeană de Statistică Cluj  نام
 Cluj‐Napoca, Str. Brassai Samuel Nr.13, Jud. Cluj  آدرس

 40,264,592,922+  شماره تلفن 
 tele@cluj.insse.ro  ايميل

  

 


