Principala forma asociativa a companiilor o reprezinta IMM-urile. În 2007, întreprinderile
mici si mijlocii au fost categoria cea mai numeroasa (peste 18.170 de IMM-uri active în ClujNapoca, respectiv 52 de companii mari), cu o cifra de afaceri de 7 miliarde euro.
Spiritul antreprenorial si capacitatea companiilor clujene de a se adapta rapid la cererile
pietei au contribuit la dezvoltarea economica a orasului, în conditiile în care resursele existente au
putut fi exploatate în beneficiul întregii comunitati. Mediile politic, cultural si social au facilitat
îndeosebi dezvoltarea recenta, iar integrarea în Uniunea Europeana a aliniat companiile la cerintele
standardelor europene. Competitivitatea economica, a carei crestere constituie obiectul uneia dintre
politicile europene, este de asemenea un aspect de interes pentru firmele din Cluj-Napoca.

Povesti de succes
Banca Transilvania
Istoria Bancii Transilvania a început în Cluj-Napoca, în urma cu 15 ani. Ideea a fost aceea de
a crea o banca locala, un brand de Cluj. Banca si-a orientat la început activitatea spre sectorul IMM
si, datorita cererii pietei, în scurt timp a început sa se dedice si domeniului retail. Este prima
institutie bancara din România care a fost cotata la Bursa de Valori Bucuresti si cea mai mare
institutie bancara cu capital majoritar românesc, iar Banca Europeana pentru Reconstructie si
Dezvoltare, care detine 15% din capitalul social, este actionar semnificativ.
Grupul financiar BT are aproape 1.400.000 de clienti activi, peste 500 de sucursale si
agentii, 5 sub-brand-uri si aproximativ 6.000 de angajati.

Emerson
Emerson investitie green field a grupului american, începuta în anul 2006, prima de acest
calibru din municipiul Cluj-Napoca si din Parcul Industrial Tetarom, va cuprinde un numar de cinci
unitati de productie si doua unitati de inginerie si servicii de suport. În cei peste 50.000 mp

construiti îsi vor desfasura activitatea peste 2.000 de angajati.
Pâna acum au fost puse în functiune primele doua capacitati de productie si o cladire a
centrului de inginerie, urmând ca în septembrie 2009 sa se inaugureze cea de-a treia unitate de
productie.
Emerson produce la Cluj-Napoca generatoare electrice pentru turbine eoliene, regulatoare de
gaze, echipamente electrice speciale si echipamente pentru instalatii.

