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Notă 
Prezentul document este realizat prin munca și contribuțiile voluntare ale unui grup de lucru, în  
cadrul procesului de elaborare a Strategiei Municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-
2020. Grupul de lucru a avut o serie de întâlniri în perioada august-noiembrie 2013, continuate 
cu sesiuni de lucru ale grupului de coordonare.  
 
Conținutul documentului este responsabilitatea editorului, iar textele și recomandările nu 
reprezintă în mod necesar o poziție comună agreată de toți membri grupului, și nici a instituțiilor 
din care aceștia fac parte. 
 
Mulțumim tuturor contributorilor pentru informațiile și efortul depus în realizarea prezentului 
material.
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Sumar executiv 
 
 
În viziunea prezentei strategii, în perioada de planificare strategică 2014-2020, industriile 
creative din Cluj-Napoca vor deveni unul din principalele motoare ale transformării orașului într-
un smart city.  
 
Acest proces de transformare înseamnă în primul rând regândirea creativității și inovației - 
factori cheie ai industriilor creative - în termenii urbanității și ai socialului, și transformarea 
treptată a orașului într-un laborator urban viu. Smart city are la bază smart citizen, iar 
democratizarea participării la creație și inovație socială înseamnă atât creativitate și inovație, 
înțelese ca fiind colective, cât și capacitatea comunității de a se redefini, de a se reinventa, de 
a deveni o comunitate reflexivă și responsabilă, de a deveni proprietar al propriilor procese. Pe 
această traiectorie, în contextul clujean, utilizarea conceptului „smarter city” indică pe de o 
parte conștientizarea faptului că în unele din dimensiunile acestui proces avem încă de parcurs 
o cale lungă și că va trebui să devenim smarter până să ajungem smart, dar și faptul că în alte 
dimensiuni avem șanse de a deveni smarter în raport cu ceea ce definește azi ca smart. În 
acest proces multidimensional de renegociere a urbanității cu ea însăși, redefinirea conceptului 
de smart este în sine un proces de creație și inovație socială, la nivelul întregului oraș.  
Prezenta strategie arată potențialul Clujului și căile prin care industriile creative îl pot propulsa 
în a deveni un laborator european în atribuirea noului sens dat conceptului.  
 
 

1. Termeni / Cuvinte cheie 
 
 
Termenul de industrii creative nu are o definiție unică. Generic, în compoziția termenului, 
industrii se referă la activități de producție, creative la actul de a crea, iar termenul întreg de 
industrii creative, la acele activități de producție în care creativitatea și inovația joacă un rol 
hotărâtor. 
 
În ultimele decenii, depinzând de modul în care aceste componente au fost înțelese, de 
variațiile de accent - mai mult pe industrii sau mai mult pe creativitate – unele domenii de 
activitate au fost asumate sau nu ca aparținând industriilor creative.  
 
Pentru a înțelege ce anume înțelegem azi prin industrii creative și modul în care se narează 
despre ele, este util să trecem în revistă termenii care au contribuit sau contribuie și azi la 
generarea spațiului discursiv centrat pe creativitate și producție.  
 

1. În 1944 Max Horkhemer și Theodor W. Adorno inventau termenul de „industria 
culturii” pentru a descrie fenomenul degradării consumatorului într-un pseudo-
individ, o unealtă a capitalismului prin care valoarea lucrării de artă sau a 
contribuției culturale se reduce. 

 



 

 

2. De la începutul anilor ’50, UNESCO începe să utilizeze termenul de „industrii 
bazate pe copyright”. 

 
3. În anii '70 sociologi ca Huet, Miège, Mattelart și Girard lansează conceptul de 

„industrii culturale”, utilizând pluralul pentru a-l distanța de conotațiile sale 
peiorative. 

 
4. Termenul de „societate a cunoașterii” a început să fie utilizat în mod frecvent 

din anii 90 – cu toate că a apărut inițial în 1969  (Peter Drucker).  
 

5. Tot în anii '90 au apărut concepte ca „societate a învățării”, „societate a 
educației permanente” și „societate informațională”. 

 
6. OMPI începe să folosească termenul de „industrii bazate pe copyright” în 

2003, inițiind în acel an un program special de evaluare a impactului economic 
al sectorului. 

 
În terminologia curentă, o societate este numită o „societate informațională” pentru a sublinia 
faptul că TIC (tehnologiile de informare și comunicare) și ”informația” sunt ușor accesibile, la 
preț scăzut și de uz general, în timp ce termenul de „societate a cunoașterii / societate bazată 
pe cunoaștere” se utilizează pentru a sublinia valoarea capitalului imaterial, a rezultatului unui 
efort intelectual creator, a creativității și inovării, în modul în care informația este procesată și 
transformată pentru a determina o plus-valoare. 
 
Societatea bazată pe cunoaștere este un concept care reflectă capacitatea de a identifica, 
produce, procesa, transforma, disemina și utiliza informația în scopul dezvoltării umane și care 
este dependentă de o altă viziune socială care incorporează abordări precum pluralismul, 
incluziunea, solidaritatea și participarea. 
 
O definiție economică a acestei societăți are în vedere, pe de o parte, o „economie a 
cunoașterii”, respectiv a producerii și gestionării de cunoștințe și, pe de altă parte, o „economie 
bazată pe cunoaștere”, în sensul utilizării cunoștințelor pentru a produce beneficii economice. 
 
Noțiunea de Industrii Creative, așa cum se arată în Ghidul OMPI (Guide WIPO 2003), 
reprezintă grupe de activități cu o anumită dimensiune și structură, "care pot fi identificate și 
măsurate statistic”, cuprinzând următoarele categorii: 
a) IC - CORE (industrii de bază, "nucleu" ale IC); 
b) IC - interdependente (facilitarea creării, factor copyright 0.89-0.2) 
c) IC - Parțiale (au legătură f.c. 0.09) 
d) IC - Non-dedicate (facilitarea distribuției / vânzării, f.c. 0.01) 
 
Industriile culturale sunt considerate ca un sector auxiliar al industriilor creative și cuprind 
turismul și moștenirea culturală, muzee, biblioteci, sport, precum și o gamă largă de alte 
manifestări culturale de nivel local, național și internațional. Industriile culturale se axează pe 
furnizarea unor valori sociale, culturale și nu neapărat a unor valori măsurabile în termeni 
monetari. 
 



 

 

Astfel, definiția din 2006 a DCMS (Department of Culture, Media and Sport, UK) listează 12 
sectoare în cadrul industriilor creative: 

1. Advertising/publicitate 
2. arhitectură 
3. arta și piața antichităților 
4. meșteșuguri 
5. design (incl. designul comunicării) 
6. modă 
7. film, video și fotografie 
8. dezvoltarea de softuri, jocuri și publicații electronice 
9. muzică, arte vizuale și performative 
10. edituri/publicații 
11. televiziune 
12. radio 

 
Prezentul document lucrează cu definiția WIPO (World Intellectual Property Organization) 
2003, recunoscând totuși faptul că această definiție limitează tocmai înțelegerea acelor 
transformări sociale pe care industriile creative le pot cataliza într-un mediu urban, având în 
vedere că aceste transformări pot fi greu măsurate în termeni de cifră de afaceri, GRP (Gross 
Rating Points), etc. Tocmai din acest motiv, este necesar să observăm, la nivel calitativ sau 
narativ, capacitatea acestui sector de a apropia orașul de ceea ce numim azi smart city. 
 

2. Industrii creative și smart city. Întrebări cheie 
 
Termenul de smart se atribuie unui oraș care prin angajarea participativă a cetățenilor reușește 
să gospodărească resursele (atât materiale, cât și imateriale) într-un mod eficient, asigurând o 
dezvoltare economică și socială sustenabilă, printr-o infrastructură de comunicare și transport 
performantă, investind și dezvoltându-și totodată capitalul social și uman.  
 
Orașele smart, dincolo de a fi o modă sau o opțiune în dezvoltarea orașelor, apar ca o 
posibilitate sau ca o necesitate în cazul acelor tipuri de orașe (în special centre de zonă 
metropolitană) care își găsesc energia necesară dezvoltării în capitalul uman, educație, o 
economie bazată pe cunoaștere și TCI. 
 
Smart înseamnă performanță, eficiență și sustenabilitate – dar toate acestea sub un nou gir, 
cel comunitar – în toate dimensiunile unui oraș smart (economie smart, mobilitate smart, mediu 
smart, cetățenie smart, locuire smart, guvernanță smart). În abordarea smart toate aceste 
dimensiuni ale urbanității sunt generate într-un mod participativ cu, prin și de către cetățeni.  
 
Aglomerarea TCI într-un oraș nu face orașul mai smart, ci doar participarea activă a cetățenilor 
la generarea cunoașterii despre oraș, și la urma urmei, co-crearea și co-asumarea orașului de 
către cetățeni. 
 
Totuși, comparând industriile creative cu smart city, vom observa că există o bipolaritate între 
caracterul celor două concepte, privind modurile de producție, schimb și consum al bunurilor 
(materiale sau imateriale), realizate în cadrul celor două contexte.  
 



 

 

În termeni culturali, există o distanță între caracterul eminamente public al cunoașterii co-
create angrenate în jurul termenului smart și caracterul eminamente privat al cunoașterii create  
în sectorul industriilor creative.  
 
La fel, in termeni de creativitate, vorbim de creativitatea individuală - privată / monetizată în 
cazul industriilor creative, și cea publică / nemonetizată în cazul creativității sociale  – care stă 
la baza unui smart city.  
 
În termeni de inovație și valorificarea a acesteia, industriile creative își valorifică produsele pe 
baza drepturilor de autor și proprietate privată în general, cât timp inovația socială realizează 
produse care în cel mai multe cazuri rămân bunuri publice și rareori ajung să fie licențate chiar 
și într-un regim de licențare colectivă.  
 
Bipolaritatea amintită se poate sintetiza în cheia relației public-privat, aplicată cunoașterii, 
creativității și inovării la nivelul unui oraș, iar apropierea celor două concepte la această scară 
pare și mai dificilă. Dar atunci: 
 
I. Dorește Clujul să devină un smart city? Are nevoie Clujul să devină un smart city? Poate 
Clujul deveni un smart city? 
 
II. Dacă da, cum pot industriile creative din Cluj contribui la acest proces? Cum poate sectorul 
industriilor creative, al cărui sistem de producție este codat preponderent într-o paradigmă 
privată să relaționeze cu un oraș smart, care se produce și reproduce într-un regim 
preponderent public? Cum poate fi acest proces previzionat și construit din perspectiva 
industriilor creative clujene? 
 
Acestea sunt întrebările cheie la care acest document strategic încearcă să răspundă, 
analizând prezentul și perspectivele industriilor creative clujene. 
 
 

3. Contextul european 
 
În cursul anilor ‘90 Uniunea Europeană a elaborat o lungă serie de politici publice care au 
determinat dezvoltarea societății învățării/cunoașterii în acel deceniu.  
 
Strategia de la Lisabona 
Strategia cea mai consistentă care a stat la baza documentelor de politici publice de azi a fost 
fără îndoială Strategia de la Lisabona (2000), în care Consiliul European și-a propus ca 
obiectiv principal „a face din Europa economia bazată pe cunoaștere cea mai competitivă din 
lume”. În urma unei evaluări a progresului făcut, strategia a fost relansată în 2005, iar criticile 
primului cincinal includeau o agendă prea încărcată, coordonare lacunară, priorități în conflict, 
și lipsa acțiunii politice coerente. Strategia până la urmă s-a dovedit a fi un eșec, dar pe seama 
acesteia s-a construit o nouă strategie, în vigoare azi, Strategia Europa 2020. 
 
Strategia Europa 2020 
Lansată în martie 2010 de Comisia Europeană, Strategia Europa 2020 reprezintă planul de 
acțiune al UE în domeniul creșterii economice pentru deceniul 2010-2020. Strategia ține cont 



 

 

de schimbările structurale apărute în UE, criza economică și financiară și de nevoia de 
consolidare a acelor modele de creștere economică ce pun un accent mai mare pe inovație și 
soluții ecologice, precum și pe gestionarea adecvată a provocărilor globalizării și îmbătrânirii 
populației.  
 
Clasificarea priorităților din Strategia Europa 2020 pe inițiative emblematice este: 
 

1. Creștere Inteligentă  
1. O Uniune a Inovării - menită să îmbunătățească condițiile cadru și accesul la 

finanțare pentru cercetare și inovare, astfel încât să se consolideze lanțul inovării 
și să se stimuleze nivelul investițiilor pe întreg teritoriul Uniunii. 

2. Tineretul în Mișcare O Agendă digitală pentru Europa – menită să sporească 
performanțele sistemelor educaționale și atractivitatea pe plan internațional a 
învățământului superior european.  

3. – menită să accelereze dezvoltare de rețele de internet de mare viteză 
2. Creștere durabilă 

1. O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor - menită să 
sprijine decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, prin 
decarbonizarea economiei, sporirea utilizării surselor regenerabile, modernizarea 
transportului și promovarea eficienței energetice 

2. O Politică Industrială adaptată erei globalizării – menită să îmbunătățească 
mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri și să sprijine dezvoltarea unei baze 
industriale solide și sustenabile, capabilă să facă față concurenței globale.  

 
3. Creștere favorabilă incluziunii 

1. O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă – menită să 
modernizeze piața muncii prin facilitarea mobilității forței de muncă și dezvoltarea 
competențelor de-a lungul întregii vieți, susținerea participării forței de muncă și a 
unei mai mari concordanțe între ofertă și cerere pe piața muncii 

2. O platformă europeană pentru combaterea sărăciei – menită să asigure 
coeziunea socială și teritorială astfel încât avantajele creșterii și ale creării de 
locuri de muncă să fie accesibile pe scară largă, iar cei care se confruntă cu 
sărăcie și excluziune socială să aibă posibilitatea de a avea o viață demnă și de a 
avea un rol activ în societate 

 
 
Obiective asumate de România în UE 
 
România, prin Programul Național de Reformă, și-a stabilit cinci obiective principale care 
trebuie realizate până în anul 2020. Aceste obiective se referă la: (i) ocuparea forței de muncă; 
(ii) inovare, (iii) educație; (iv) incluziune socială și (v) mediu.  



 

 

 

Obiectiv Ținte calitative și cantitative la nivel de UE Asumarea 
României 

1. Ocuparea 
forței de muncă 

75% în rândul populației cu vârste cuprinse între 20 și 64 
ani 

70.00% 

2. Cercetare și 
dezvoltare 

3% din PIB-ul UE 2.00% 

3. Schimbări 
climatice și 
energie 

Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
față de nivelurile înregistrate în 1990 
 
Creșterea ponderii surselor de energie regenerabile până 
la 20% 
 
Creșterea cu 20% a eficienței energetice 

19.00% 
 
 
24% 
 
 
10% 

4. Educație Reducerea abandonului școlar sub 10% 
 
Creșterea cu peste 40% a ponderii absolvenților de 
studii superioare în rândul populației în vârstă de 30-
34 ani 

11.3% 
 
 
26.7% 

5. Sărăcie și 
excluziune 
socială 

Reducerea cu peste 20 de milioane a numărului 
persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma 
sărăciei și a excluziunii sociale 

580.000 

 
 
România în comparație cu alte state UE 
 
În comparație cu alte state europene, în România există un interes scăzut pentru inovare și 
cercetare, caracteristică demonstrată de numărul mic de cercetători din mediul privat, de 
procentul scăzut de întreprinderi cu activități de cercetare și de numărul foarte mic de brevete 
acordate anual. Toți acești indicatori se află cu mult sub valorile celorlalte state europene, 
inclusiv ale celor apropiate economic și geografic de Romania (Polonia, Bulgaria, Cehia). 
Totuși, există anumiți indicatori care sugerează disponibilitatea întreprinderilor românești de a 
investi mai mult în cercetare-inovare. În acest sens, întreprinderile românești care au activități 
de inovare au avut în perioada 2006-2008 una dintre cele mai mari rate ale investițiilor în 
cercetare-inovare din Uniunea Europeană, în raport cu cifra de afaceri.  
 
În ciuda acestor investiții, rezultatele activităților de CDI (Cercetare / Dezvoltare / Inovare) din 
aceste firme (brevete, publicații) au fost slabe. Astfel, se poate concluziona că eforturile 
mediului privat nu sunt valorificate eficient și este nevoie de o abordare diferită pentru a putea 
îmbunătăți aceste performanțe. Un aspect cheie în acest context este importanța instituțiilor 
publice (universități, institute de cercetare), care au capitalul intelectual și experiența necesară 
pentru a valorifica mai bine resursele mediului privat. În acest context trebuie creată o relație 
mai strânsă între mediul privat și universități, iar acest lucru se poate realiza numai prin crearea 
unui cadru legal care să favorizeze cooperarea mai strânsă între cercetarea teoretică efectuată 
în universități și mediul privat. 



 

 

Privind ponderea salariaților din IC în totalul populației unei regiuni, în UE-27, România se află 
pe poziția 18 cu 5.46% (județul Ilfov), lista fiind condusă de Suedia, în regiunea Stockholm, cu 
10.06%. Regiune Nord-Vest totalizează 1% în acest caz. 
 
Ca număr de firme în industrii creative în UE-27, într-o listă condusă de regiunea Lombardia a 
Italiei cu 58.772 firme, regiunea București-Ilfov se află pe poziția 24 (12.038), iar regiunea 
Nord-Vest, pe poziția 73 (3.481).  

 

4. România  
 
Trendul general al Industriilor creative în perioada 2002-2009 a fost de creștere. Chiar dacă 
față de 2006, în 2009 a avut loc o scădere, totuși, valoarea indicatorului este superioară 
valorilor aferente anilor 2002-2005. Din nou, aceasta arată o consolidare și dezvoltare a pieței 
de bunuri culturale. Se remarcă în același timp o valoare foarte mare a ponderii VAB (Valoare 
Adăugată Brută) industrii creative în PIB pentru anul 2008 ( 7,24%), o valoare foarte mare și 
care arată că în perioada de creștere economică cererea de bunuri culturale este foarte mare, 
ceea ce duce la lărgirea pieței și la posibilitatea apariției de noi antreprenori cu creativitate 
superioară.  
 
Conform componentei de cercetare din cadrul proiectului “Promovarea Antreprenoriatului în 
domeniul industriilor creative”, in ceea ce privește ponderea salariaților IC în totalul economiei 
naționale, cea mai mare pondere este ocupată de sectorul industriilor core. Acestea 
înregistrează un maxim de 3,70% în anul 2008, anul cel mai propice angajării în acest sector. 
Și aici, ponderea este în creștere în 2009 față de anul 2002, când indicatorul a înregistrat 
valoarea de 1,16%. Analiza contribuției economice a industriilor creative și-a propus să 
prezinte contribuția acestora din punct de vedere al ponderii în PIB, al cifrei de afaceri, forței de 
muncă, productivității, profitabilității și comerțului exterior în total economie națională.  
 
În cadrul industriilor creative, cea mai importantă activitate este cea de producție a software-
ului. Contribuția acesteia în PIB este mai mare decât suma contribuției turismului și serviciilor 
de alimentație publică. Un loc secund îl reprezintă industria cărții. Deși în anul 2009 se 
înregistrează o scădere a indicatorilor macroeconomici pentru industriile creative, analiza 
intervalului 2002-2009 arată ca ele prezintă o oarecare stabilitate, consolidare și dezvoltare, 
făcându-și loc pe piața consumatorilor români și dând semne că pe viitor nu va avea loc un 
recul foarte mare, în ciuda faptului că evoluția acestor industrii este încă puternic cuplată cu 
evoluția economiei naționale.  
 
Ponderea IC în PIB în perioada 2002-2009 a fost în creștere, de la 3.75% în 2002 la 5.93% în 
2009 – înregistrând un vârf de 7.24 în 2008. 
 
Privind structura procentuală a VAB, în 2009 avem următoarea distribuție 

1. Software: 52.7% 
2. Industria de carte: 16.8% 
3. Publicitate: 14.6% 
4. Film, TV și Radio: 5.8% 
5. Artele Spectacolului: 1.7% 



 

 

6. Design: 1% 
7. Industria muzicală: 0.6% 
8. Altele: 5.8% 

 
Clasamentul contribuțiilor industriilor creative la economia națională în 2009 este condus de 
Municipiul București cu 69.42%, urmat de Cluj cu 4.36% și Timișoara cu 2.3%.  
 
Ca pondere IC în economiile județelor aceste cifre înseamnă 4.24% în cazul Bucureștiului, 
2.93% în cazul Clujului și 2% în cazul Timișului.  
 
Cifrele de afaceri aferente erau: 18.409.548.824 RON / București, 1.156.796.753 RON / Cluj și 
609.096.600 / Timiș. 
 
În perioada de după declanșarea crizei economice, firmele din informatică și tehnologia 
comunicațiilor nu au înregistrat diminuări în valoarea adăugată brută generată în intervalul 
2008-2011 (indicatorul s-a majorat continuu, valoarea de la sfârșitul anului 2011 fiind cu 31,7% 
mai mare comparativ cu decembrie 2008). Indicatorii privind situația economică și financiară 
rămân printre cei mai buni din industrie. 
 
 

5. Regiunea Nord-Vest 
 
Numărul total de salariați din sectorul Industriilor Creative a fost în 2009 de 13476, în scădere 
cu 6,3% față de 2008. Aceștia reprezintă 2,1% din totalul salariaților înregistrați în același an la 
nivelul Regiunii Nord-Vest. În activitățile TIC subscrise domeniului lucrează 4856 de salariați, 
adică 36 % din cei activi în sectorul creativ. 
 
În medie, fiecare firmă din sectorul Industriilor Creative are 3,3 salariați, față de media celorlalte 
sectoare ale economiei regionale, de 8,9 salariați/firmă în 2009. Prin urmare, putem vorbi de un 
specific al activităților din acest domeniu, care sunt derulate de firme de dimensiuni foarte mici, 
mai ales microîntreprinderi sau chiar întreprinderi individuale. 
 
Productivitatea medie a muncii la nivelul Industriilor Creative a fost, în 2009, de 24613,83 
Euro/salariat, în scădere cu 10,3% față de anul 2008, dar cu 18.8% peste media regională. În 
interiorul sectorului, există diferențe semnificative între diferitele categorii de activități 
economice. Astfel, activitățile din sfera TIC au avut o productivitate a muncii în creștere și 
semnificativ mai ridicată decât activitățile creative propriu-zise. 
 
În ceea ce privește dezvoltarea sectorului la nivel de județ, studiul sus-menționat plasează 
Județul Cluj pe poziția a doua la nivel național, după Municipiul București, acesta concentrând 
6,42% din cifra totală de afaceri și 4,36% din locurile de muncă din domeniu. Cu toate acestea, 
distanța față de Municipiul București rămâne semnificativă, capitala generând peste 50% din 
afacerile din domeniul Industriilor Creative. Contribuția celorlalte județe din Regiunea Nord-
Vest este nesemnificativă. 
 
Județele cele mai proeminente la nivel național în funcție de ponderea în cifra de afaceri din 
industriile creative au fost Bucureștiul (69.42%) și Clujul (4.36%). 



 

 

 
Dimensiuni / componente Industrii Creative 
 
Cinema 
 
Domeniul cinematografiei este unul bine reprezentat în Regiunea Nord-Vest din perspectiva 
distribuției și a consumului de film, însă inexistent din punctul de vedere al producției, care este 
concentrată exclusiv în Regiunea București-Ilfov – cu două centre de tradiție – București și 
Buftea. În ceea ce privește numărul spectatorilor din sălile de cinema, Regiunea Nord-Vest se 
plasează tot pe locul al doilea la nivel național (după București-Ilfov), cu 1102000 de spectatori 
în 2010, ceea ce reprezintă 17% din totalul celor înregistrați la nivel național. Numărul 
spectatorilor de la nivel regional a înregistrat o creștere de 2,3 ori (cea mai mare de la nivel 
național) în perioada 2005-2010, mai ales datorită inaugurării unităților moderne 3D din 
centrele comerciale și Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) din Cluj-Napoca. 
 
Din perspectiva repartiției teritoriale, cei mai mulți spectatori s-au înregistrat în Județul Cluj 
(806000, 73,1% din totalul regional), Bihor (230000, 20,9%) și Maramureș (61000, 5,5%). 
Fiecare cinematograf din Regiunea Nord-Vest a avut, în 2010, un număr mediu de 100182 
spectatori/an, la jumătate față de performanța celor din București (214000 
spectatori/an).Totuși, în Județul Cluj fiecare cinematograf a atras, în medie, 134333 de 
spectatori/an, ceea ce face ca piața clujeană a filmului să fie a doua ca importanță din 
România. 
 
Cultura scrisa 
 
Domeniul culturii scrise este unul în care Regiunea Nord-Vest înregistrează performanțe 
deosebite în context național. 
 
Astfel, la nivelul anului 2012, Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS) recunoaște 
un număr de 28 de edituri la nivel național, ca fiind singurele în care cercetătorii și cadrele 
universitare pot publica lucrări științifice recunoscute pe plan național și internațional, clasificate 
pe două categorii (A și B). Dintre cele 28 de edituri, cele mai multe (10) își au sediul în 
Regiunea Nord-Vest (9 în Cluj-Napoca și una în Oradea), urmată fiind de Regiunea București-
Ilfov (8 edituri). De asemenea, din perspectiva numărului de domenii de publicare acreditate 
pentru reviste, Regiunea Nord-Vest se plasează pe primul loc la nivel 
național (20 de domenii, 19 în Cluj-Napoca și unul în Oradea), față de 15 în Regiunea Nord-Est 
(Iași) și 12 în București.  
 
Totuși, din perspectiva cifrei de afaceri, cele mai mari edituri din țară sunt localizate în 
București, acestea fiind însă specializate mai degrabă în domeniul publicisticii comerciale. Prin 
urmare, putem afirma că Regiunea Nord-Vest domină piața publicisticii cu caracter științific și 
academic. 
 
Artele Spectacolului 
 
Domeniul Artelor Spectacolului este unul relativ bine reprezentat și cu o tradiție îndelungată la 
nivelul Regiunii Nord-Vest. Oferta instituțiilor de profil este una foarte diversificată, de la teatre 
dramatice, la ansambluri folclorice și operă. 



 

 

 
Astfel, la nivelul anului 2010, în Regiunea Nord-Vest, existau 25 de instituții de spectacol 
(15,8% din totalul celor existente în România), ceea ce plasează regiunea pe locul 3 la nivel 
național, după București-Ilfov (33) și Centru (27). Numărul instituțiilor de spectacol a crescut cu 
2 față de anul 2005. Cele mai multe instituții de spectacol există în Județele Bihor și Cluj (câte 
8), respectiv Maramureș, Satu-Mare și Sălaj (câte 3). De remarcat este faptul că Bistrița-
Năsăud este singurul județ din regiune care nu dispune de o instituție de spectacol. 
 
Cele 25 de instituții de spectacol din Regiunea Nord-Vest puneau la dispoziție, în anul 2010, un 
număr de 5200 de locuri, ceea ce o plasează pe locul IV la nivel național, după Regiunile 
București-Ilfov, Centru și Vest. Numărul de locuri în sălile de spectacol a rămas relativ constant 
în ultimii ani. 
 
Peste jumătate din locuri (3877, 74,6% din total) sunt puse la dispoziție de teatrele dramatice și 
operele (care funcționează în aceeași locație), urmate de filarmonici (869, 16,7%) și de teatrele 
de păpuși (454, 8,7%). Cele mai multe locuri sunt puse la dispoziție de instituțiile de spectacol 
din Județul Cluj (2653) și Bihor (1333), în timp ce în Bistrița-Năsăud și Sălaj nu este disponibil 
niciun loc în săli de spectacol. 
 
Radio și televiziune 
 
Piața de radio și televiziune de la nivelul Regiunii Nord-Vest a cunoscut, asemenea trendului 
de la nivel național, o creștere impresionantă după 1990, care a continuat și în ultimii ani. 
Potrivit datelor Consiliului Național al Audiovizualului, în Regiunea Nord-Vest existau, în 2012, 
72 de frecvențe radio FM, AM și DAB. Cele mai multe dintre acestea sunt posturi cu acoperire 
națională, însă există și numeroase posturi locale. Cele mai multe erau înregistrate în 
Municipiul Cluj-Napoca (17 frecvențe), Oradea, Bistrița, Baia-Mare și Zalău (12 frecvențe) și 
Satu-Mare (10). La Cluj-Napoca funcționează și o extensie a Radiofuziunii Române – Radio 
Cluj – care are o acoperire regională și redacții în limba română și maghiară. 
 
În ceea ce privește piața de televiziune, la nivelul Regiunii Nord-Vest operează toate posturile 
cu acoperire națională, la care se adaugă posturile locale. Cele mai multe stații locale (9) se 
regăsesc în Municipiul Cluj-Napoca (10), Baia-Mare (9), Satu-Mare și Bistrița (câte 6), Oradea 
și Zalău (câte 3). Merită menționat și faptul că la Cluj-Napoca funcționează unul dintre 5 
studiouri ale Televiziunii Române (TVR), care emite programe în cele 6 județe ale Regiunii 
Nord-Vest, în limba română și maghiară. 
 
 

6. Cluj-Napoca 
 
Vitalitate culturală 
 
Cluj-Napoca este cel mai bine echipat oraș al țării (exceptând Bucureștiul) din punctul de 
vedere al infrastructurii culturale, aceasta cuprinzând în primul rând instituții de spectacol 
specifice culturii înalte (teatre dramatice, operă, orchestră simfonică etc.), dar și numeroase 
posibilități de accesare a produselor cinematografice.  
 



 

 

La capitolul resurse umane specializate, Cluj-Napoca ocupă a treia poziție, fiind deravansat de 
Sibiu și Oradea. 
 
Cu toate acestea, susținerea bugetară a culturii continuă să fie redusă în Cluj, deși comparativ 
cu situația întâlnită în edițiile precedente ale studiului ADR-NV (când doar în 4-5 cazuri s-au 
întâlnit mai puțini bani alocați) orașul ocupă acum locul 29. Ponderea scăzută a cheltuielilor 
bugetare rezervate culturii în perioada de analizată nu se relaționează cu performanțele 
sectorului cultural din Cluj-Napoca care sunt ridicate. 
 
Participarea la activități culturale este dintre cele mai dinamice fiind vorba, din acest punct de 
vedere, de al doilea oraș din clasament. Se constată în primul rând marele aflux de spectatori 
în cadrul evenimentelor organizate de instituții precum opera sau teatrele clujene. Foarte 
important de menționat este însă și interesul deosebit manifestat de populație pentru 
vizionarea filmelor în cinematografe (cei mai mulți spectatori din țară). Dezvoltarea sectorului 
industriilor creative contribuie decisiv la obținerea primei poziții în clasamentul vitalității 
culturale a orașelor. În compoziția indicelui final, cheltuielile bugetare modeste sau activitatea 
mai puțin vizibilă a sectorului ONG-urilor sunt contrabalansate de performanțele deosebite ale 
industriilor creative. În acest sens, Cluj se distanțează de celelalte orașe din țară în principal 
prin cifra de afaceri a activităților din industriile creative și prin numărul mare de salariați 
ocupați în acest sector (cele mai mari valori pentru acești doi indicatori). 
 
Indicele parțial al sectorului non-guvernamental ce activează în domeniul culturii situează Cluj-
Napoca peste media orașelor analizate, nepermițându-i însă și ocuparea unei poziții fruntașe 
(regăsindu-se doar pe locul 12). Dacă numărul de ONG-uri ce revin la mia de locuitori și 
bugetul de care dispun acestea sunt bine proporționate, gradul de implicare al populației prin 
activități remunerate sau de voluntariat sunt sub media țării sau, în cazul numărului de 
voluntari, cu puțin peste aceasta. 
 



 

 

Actori suport 
 
La nivelul Regiunii Nord-Vest există 5 unități de învățământ universitar care pregătesc resurse 
umane pentru domeniul cultural și al industriilor creative. 
 
Conform Strategiei Națonale pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-
2030, gradul de atractivitate față de profesii creative este: 
  jurnalist 12.2% 
  fotograf 11.8% 
  arhitect 10.9% 
  programator 9.0% 
  designer de modă 8.3% 
  … 
  grafician 3.9% 
 
Percepția asupra gradului de notorietate a profesiilor în societate este: 

1. Medic (51.25%) 
2. Inginer (10.25%) 
3. Politician (8.25%) 
4. Programator (6.75%) 
5. Jurnalist (5%) 
6. Arhitect (4%) 
7. Polițist (2.75%) 
8. … 

 
Scriitorul (0.5%) se află pe poziția 12 în această listă fiind devansat de muncitor în construcții, 
șofer profesionist și agricultor.  
 
Profesiile preferate în primul rând de către cei orientați către antreprenoriat sunt: 

1. Fotograf 
2. Arhitect 
3. Designer de modă 
4. Programator 
5. Jurnalist 
6. Actor 
7. Muzician 
8. Grafician 
9. Scriitor 
10. Editor 

 
Dacă 57% din persoanele intervievate au declarat că ar deschide o afacere dacă ar avea o 
rezervă de bani, domeniul în care și l-ar deschide ar fi: 

1. Hoteluri și restaurante (26%) 
2. Magazine vânzări online (22%) 
3. Alt domeniu (14%) 
4. Construcții (9%) 
5. Studiouri de înregistrări audio, edituri, publicitate (6%). 

 



 

 

7. Analiză SWOT 
 

Puncte tari  Puncte slabe 

 
Universități (8+) 
 
Specializări creative 
 
Masă critică 
 
Imagine bună 
 
Calitate crescută a vieții 
 
Centru al Transilvaniei 
 
Actori mari  
 
Stabilitate economică 
 
Consum de creativitate  
 
Centru universitar major – populația 
tânără 
 
Calendar evenimente (culturale etc.) 
 
Societate civilă colaborativă 
 
Nivel crescut de participare publică 
 
Inițiative valoroase grass-roots 
 
Infrastructura 
 
Diversitate culturală 
 
Capital social dezvoltat 
 
Inovația si experimentalismul social –
mediu cultural experimental 
 
Atitudinea/deschiderea administrației 
publice 
 

 
Educație neorientată spre inovare 
 
Proasta colaborare cu academia 
 
Lipsa de diversitate a produselor creative 
 
Lipsa abordării antreprenoriale 
 
Entry cost ridicat 
 
O majoritate de activitate outsourcing - 
necreativ 
 
Lipsa mediilor de promovare civilizate 
 
Lipsa presei/domeniul creativ 
 
Lipsa educației antreprenoriale/ 
vocaționale 
 
Rolul insuficient al universităților 
 
Inițiative separate/paralele POLITIC-
CULTURAL 
 
Comunitate fragmentată 
 
Lipsa unei comunicări eficiente cu 
comunitatea – lipsa unui dialog constant 
 
Modul de folosire a infrastructurii 
existente 
 
Lipsa expertizei pe industrii creative 
 
Management (al evenimentelor, 
proiectelor culturale, al finanțărilor) din 
partea administrației publice 
 
Performanța sistemului de învățământ 



 

 

Oportunități Amenințări 

Trend crescător de consum 
  
Creștere export 
 
Rețelizarea actorilor 
 
Creșterea sectorului 
 
Creativitatea socială 
 
Conectare modele externe 
 
Transfer tehnologic - universitar 
 
Conversie spații/infrastructură 
 
Sisteme licențare alternative – knowledge 
based society 
 
Focalizare pe produse si servicii proprii 
 
Cluj – Capitala Europeana a Tineretului in 
2015 
 
Focalizare pe proiecte integrate 
 
Procesul de planificare a fondurilor europene 
 
Localizare companii mari în domeniul creativ 
(în special IT) 
 
Politici/trenduri europene axate pe industrii 
creative, proiecte inovatoare 
 
Creșterea internaționalizării universităților 
 
Candidatura orașului pentru ECoC 2021 
 
Sisteme licențare alternative – drepturi de 
autor (apare și la oportunități) 
 

Brain drain + Market drain spre București 
 
Potențial de segregare socială 
 
Scădere piață – creștere costuri 
 
Blazare/neimplicare 

 
Sisteme licențare alternative – drepturi de 
autor (apare și la oportunități) 
 
Cadrul legislativ 
 
Izolare politică (București – Cluj) 
 
Recesiune economică 
 
Taxe mari 
 
Concurenta altor orase 
 
Reducerea fondurilor europene pe resurse 
umane 



 

 

8. Analiza PEST - analiza contextului politic/cadrului legislativ și 

normativ, a contextului economic, social și tehnologic 
 

Context politic/normativ 
 
-lipsa unor politici publice de sprijinire a 
industriilor creative  
 
-politici naționale haotice, nerespectate 
 
-număr mare de actori, cu influențe politice 
 
-Clujul este izolat politic 

-regionalizarea aduce Clujul într-o poziție 
avantajoasă 

- constrângeri legislative  

-birocrație excesivă 

Context economic 
 
-lipsa unor actori mari 
 
-firme la limita precarității 
 
-lipsa unor fonduri de investiție 

-criza economică 

-deplasarea valului de capital mobil spre est 

-lipsa capacității de atragere a resurselor 
latente din comunitate 

Context social 
 
-colaborare intersectorială slabă 

-schimb de know-how intern redus 

- Clujul este un centru regional/pol de creștere 

- prezența studenților / Universităților 

- cultura hipster 

-lifestyle de consumator 

- imaginea orașului asociată cu IC 

- calitate bună a vieții 

-alfabetizare tehnologică slabă 

-multiculturalitate / multiple moduri de 
producție socială 

Context tehnologic 
 
-outsourcing în loc de R/D 
 
-dotare tehnologică medie 

- digital divide 

-noi modele de producție (shared space, co-
working) 

- calitatea proastă a presei 

- internet gratis, dar de proastă calitate 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

9. Avantaje competitive/provocări 
 
Avantaje competitive față de alte orașe din țară 
 
Cluj-Napoca  

- este orașul cu sectorul IT cel mai bine dezvoltat din țară după București 
- este orașul cu cea mai mare vitalitate culturală din țară (în afara capitalei) 
- este orașul cu cea mai activă societate civilă 
- este orașul care a implementat pentru prima oară în România bugetarea participativă 
- este oraș candidat la titlul de Capitală Culturală Europeană 
- a câștigat titlul de Capitală Europeană a Tineretului pentru 2015 
- oferă studii superioare în domeniul artistic – Universitatea de Artă și Design, Academia 

de Muzică Gheorghe Dima, Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Teatru și 
Televiziune, Universitatea Sapientia – Facultatea de Film și Media  

- este gazda TIFF cel mai important festival internațional de film din România 
- este unul dintre polii de creștere din țară 
- pregătirea unor megaproiecte care vor oferi sprijin industriilor creative în următorii ani: 

dezvoltarea CREIC – Centrului Regional pentru Industrii Creative  
-  

Provocări 
- money drain (migrația firmelor mari spre București) 
- brain drain (exodul creativilor spre București sau vest) 
- lipsa unei prese locale performante (ex. TV locale) 
- epuizarea valului de outsourcing 

 



 

 

10. Abordarea strategică 
 
Actori 
 
1. Statul / Administrația Locală 
În definiția operațională redusă pentru scopurile prezentului document, statul / administrația 
locală este acel actor social care dezvoltă și implementează politici publice, definind priorități, 
teme și programe operaționale în sprijinul sectorului de industrii creative și al cetățenilor.  
 
2. Sectorul industriilor creative 
În definiția operațională redusă pentru scopurile prezentului document, sectorul industriilor 
creative este acel actor social care, prin procese de producție de valori, concepute într-o cheie 
eminamente antreprenorială, se ocupă de producerea, schimbul și distribuția unor bunuri 
materiale sau imateriale, într-o paradigmă în care creația și proprietatea intelectuală sunt 
preponderente.  
 
3. Comunitatea urbană (Cetățenii) 
În definiția operațională redusă pentru scopurile prezentului document, comunitatea urbană 
este acel actor social care, (la început aflat într-o poziție de end-user) este subiectul, 
beneficiarul sau consumatorul produselor / serviciilor sau politicilor publice create de 
administrație și sectorul industriilor creative. Cunoașterea generată de acest actor se consideră 
a fi bun public, sau este administrată în sisteme de licențare socială alternative, de multe ori 
neformalizate (ex. know-how-ul unei bresle, copyleft, etc). 

 



 

 

Relațiile dintre actori 
 
În ultimele decenii observăm schimbări de paradigmă în ceea ce privește relaționarea celor trei 
actori. Aceste schimbări modifică fundamental suprapunerea, comunicare și osmoza dintre ei - 
de la nivel local până la cel global. Relația dintre stat și capital este marcată de emergența 
actorilor economici (locali, naționali, internaționali sau transnaționali) ca factori politici, relația 
dintre cetățeni și stat este marcată de emergența democrației participative ca alternativă la 
forme ale democrației reprezentative aflată într-o criză de legitimare, iar relația dintre piață și 
cetățeni este marcată (și acest lucru este și mai adevărat în cazul industriilor creative) de 
scurtarea ciclurilor de producție-consum și de apariția prosumatorului care, prin experiența sa 
subiectivă de consum reproduce (creează consumând) - și deci co-creează produsul.  
 
Aceste trenduri ilustrează faptul că granițele definirii celor trei actori sunt într-o continuă 
renegociere și întrepătrundere. Jocul social dintre aceștia este caracterizat de "coopetiție" - un 
amestec de cooperare și competiție într-un cadru social de resurse finite. Fiecare dintre actori 
va căuta să-și întărească poziția prin alianțe sau solidarizări cu actori externi sau interni. 
Practic la fiecare dintre actori remarcăm atât un trend de "extindere" (de expansiune, de 
acumulare de cunoaștere nouă din exterior), cât și de "interiorizare" (de conectare, de 
relaționare cu actori interni). Aceste considerente stau la baza identificării celor două priorități 
strategice, Extindere și Conectare - replicând funcțiile de bază care se regăsesc la fiecare 
dintre actori.  
 

11. Priorități strategice  
 
Strategia propune urmărirea a două priorității strategice în perioada de programare 2014-2020, 
Extindere și Conectare.  
 



 

 

Cele două priorități se completează, și vor putea fi înțelese în paradigma "bridging-bonding", în 
sensul că prima direcție strategică  - Extindere - desfășurată în cheia "bridging" vizează 
construirea de relații noi cu exteriorul orașului, incluzând noi parteneri, și acces la noi informații, 
noi piețe, etc., iar a doua direcție strategică - Conectare - desfășurată în cheia "bonding" 
vizează adâncirea relațiilor dintre actorii interni din comunitatea urbană, incluzând întărirea 
relațiilor dintre administrație și comunitate, sectorul creativ și comunitate etc.  
 
Este important de reținut faptul că cele două priorități strategice nu sunt antagonice, ci se 
construiesc complementar. O supraprioritizare a P1 (extindere) poate crea un exercițiu social 
care pierde contactul cu urbanitatea clujeană (generarea unui pool de informații inutil - din 
partea administrației, producție IC neconectată la oraș, consum exacerbat de produse noi - din 
partea comunității clujene). De asemenea, o supraprioritizare a P2 (conectare) poate crea un 
exercițiu social marcat de închidere și autosuficiență.  
 
Totuși, așa cum echilibrarea "bridging" și "bonding" nu este un joc cu sumă zero (mult bridging 
nu înseamnă neapărat puțin bridging și invers) proporționarea celor două priorități nu trebuie 
imaginată ca decurgând una în detrimentul celeilalte. În esență noul (informații noi, modele noi, 
produse noi, tipare de consum și partcipare noi) adus printr-un proces de extindere (ex. 
program operațional) va trebui adaptat, contextualizat și familiarizat pentru urbanitatea clujeană 
- iar acest proces este subsumat direcției de conectare. La fel, procesele interne (răspunzând 
la nevoi și oportunități identificate ca fiind relevante pentru comunitatea urbană) sunt acelea 
care vor gira și legitima prioritățile de angajare a căutării subsumate proceselor de extindere. 
Astfel, este crucial ca cele două procese să se echilibreze (să se construiască și să se 
legitimeze social) reciproc, și vom observa faptul că în cazul industriilor creative echilibrul dintre 
extindere și conectare nu se construiește în paradigma "sumă zero", ci mai degrabă în 
paradigma "diferență zero" - adică extinderea redusă corespunde cu conectare redusă, iar o 
extindere accentuată trebuie susținută de o conectare accentuată. 
 
Cele două priorități strategice intersectate cu cei trei actori creează șase Priorități Operaționale, 
trei de Extindere, și trei de Conectare între actori. 
 
 



 

 

Control  
 
În cei șapte ani ai perioadei 2014-2020 evoluția tehno-socială va crea contexte (datorită noilor 
invenții, noilor produse, noilor tipare de consum,  etc.) în care echilibrul dintre Extindere și 
Conectare va trebui reajustat. Pentru acest scop prezentul document prevede reevaluarea 
periodică a strategiei, în termeni de absorbție, alfabetizare sau cultură etc. - în intersecția 
sectorului creativ, comunitatea urbană și administrație, făcută de coordonatorii strategiei, un 
grup de experți. 
 

 
  
 
 



 

 

12. Priorități Operaționale 
 

1. Priorități Operaționale definite de prioritatea strategică P1. Extindere 

1.1. Prioritatea Operațională PriOp_1.1 (Extindere - Administrația Locală) 

Prioritatea strategică Extindere pentru Stat / Administrație Locală definește Prioritatea 
Operațională PriOp_1.1. ca fiind conectarea structurilor administrației locale la rețele 
europene și globale de orașe creative pentru import, generare și schimb de cunoaștere nouă, 
import și generare de modele de guvernanță noi și implementarea acestora (ex. Clujul devine 
membru în rețeaua Orașelor Europene Creative) 
 
Probleme identificate/nevoi: 
 -capacitate administrativă redusă 
 -dotare tehnologică precară în cadrul administrației locale 
 -conectare la administrațiile din zona metropolitană redusă 
 -nivel de alfabetizare tehnologică a funcționarilor publici redusă 
 -capacitate de comunicare internă redusă 
 -capacitate de comunicare cu ceilalți actori sociali redusă 
 -viteză de intervenție în cazuri de forță majoră redusă 
 -latență de adoptare a modelelor de administrare noi prea mare 
 -lipsa unei structuri de agregare / analiză a datelor 
 -lipsa unui sistem de date publice 
 
Măsuri/recomandări: 
 -reorganizarea și optimizarea organigramei administrației locale 
 -dotarea cu tehnologie de comunicare de ultimă oră a administrației locale 
/metropolitane 
 -organizarea de cursuri de calificare în utilizarea tehnologiilor de comunicare și de 
calcul pentru funcționarii publici 
 -reorganizarea document-flow-ului administrației locale în regim exclusiv electronic 
 -crearea unor structuri de consultare / luare a deciziilor împreună cu ceilalți actori 
sociali 
 -participarea la seminarii / cursuri / stagii / vizite la administrații locale ale unor orașe 
europene 
 -crearea unui sistem de public date  
 
 

1.2. Prioritatea Operațională PriOp_1.2.  (Extindere - Sectorul Industriilor 
Creative) 

Prioritatea strategică Extindere pentru Sectorul Industriilor Creative definește Prioritatea 
Operațională PriOp_1.2. ca fiind conectarea membrilor și a structurilor sectorului la rețele 
europene și globale de cercetare, producție și distribuție, pentru import, generare și schimb de 
cunoaștere nouă, import și generare de produse noi, producția și distribuția acestora pe plan 



 

 

local / european / global (ex. un membru al Clusterului IT intră într-un program de cercetare 
european pentru dezvoltarea unei soluții de acces la date publice pentru oraș) 
 
Probleme identificate/nevoi: 
 -neasumarea publică a sectorului industriilor creative prin documente strategice și luări 
de poziție publice 
 -grad de conștientizare redus în rândul cetățenilor cu privire la importanța breslei în 
economia locală 
 -dificultatea înființării de start-up-uri 
 -lipsa jucătorilor mari din domeniul IC ca investitori pe piața clujeană 
 -număr redus de evenimente publice pentru expunerea/promovarea produselor 
creative 
 -brain-drain (spre București / străinătate) 
 -atingerea limitelor pieței de outsourcing 
 
Măsuri/recomandări: 
 -realizarea unui document strategic care să confirme / asume importanța industriilor 
creative în producerea fenomenului social clujean 
 -campanii de conștientizare / educare a cetățenilor cu privire la importanța alfabetizării 
tehnologice 
 -includerea industriilor creative în branding-ul / marketingul orașului 
 -sprijinirea creării unei rețele de acces internet WIFI gratuit în tot orașul 
 -atragerea investitorilor externi din domeniul industriilor creative prin parteneriate 
internaționale 
 -sprijinirea antreprenoriatului în industrii creative – prin facilități fiscale 
 -sprijinirea creării unor rețele de profil cu sediul la Cluj-Napoca 
 -organizarea de târguri și expoziții cu participare internațională 
 -facilitarea creării unor incubatoare de afaceri / idei 
 -promovarea noilor forme de muncă (colaborare, co-working, antreprenoriat social, 
freelancing, DIY) 
 -sprijinirea organizării de evenimente de profil (TED-X, creative coffee, geekmeet, 
Best) 
 -sprijin certificare produse 
 -sprijin obținere brevete / invenții 
 -includerea criteriilor de creativitate și inovație în call-uri pt. proiecte publice 
 -sprijinirea creării unor produse și servicii de înaltă valoare 
 -promovarea polurilor / incubatoarelor de IC (CREIC, Cluj Innovation City, Liberty Park) 
 

1.3. Prioritatea Operațională PriOp_1.3 (Extndere - Cetățenii) 

Prioritatea strategică Extindere pentru cetățeni definește Prioritatea Operațională PriOp_1.3. 
ca fiind conectarea cetățenilor la experiența europeană și globală în termenii participării la noile 
moduri de producție-consum ale creării fenomenului social (ex. invitarea unor expoziții / 
festivaluri media europene).  
 
Probleme identificate / nevoi: 
 -educație liceală precară în domeniile creative 
 -educație universitară precară în domeniile creative 



 

 

 -penetrarea tehnologică lentă privind tehnologiile de ultimă oră 
 -alfabetizare tehnologică precară a persoanelor în vârstă  
 -percepție publică eronată privind meseriile creative  
 -acces redus la informații în bibliotecile publice 
 -acces internet precar în oraș și în zona metropolitană 
 -alfabetizarea tehnologică redusă a categoriilor dezavantajate  
 -alfabetizare tehnologică precară a femeilor  
 
Măsuri / recomandări      
 -sprijinirea creării unor programe educaționale în școli / universități 
 -crearea unor facilități de alfabetizare tehnologică pentru copii, persoane 
dezavantajate, femei și vârstnici 
 -facilitarea achiziției de cărți și reviste de specialitate pentru bibliotecile publice 
 -internet WIFI bandă lată gratuit în tot orașul și zona metropolitană 
 -organizarea de târguri, expoziții pentru familiarizarea cu tehnologia 
 -invitarea unor show-uri și festivaluri de modă / artă media / creație publicitară în Cluj-
Napoca 
 -campanie de informare privind atractivitatea meseriilor creative 
 -campanii publice de popularizare a tehnologiei  
 -sprijinirea formelor noi de creativitate  
 -sprijinirea formelor de licențare publică a produselor creative 
 

2. Priorități Operaționale definite de prioritatea strategică P2. Conectare 

2.1. Prioritatea Operațională PriOp_2.1.(Conectare Stat - Sectorul 
Industriilor Creative) 

Prioritatea strategică Conectare între Stat și Sectorul Industriilor Creative definește Prioritatea 
Operațională PriOp_2.1. ca fiind apropierea structurilor administrației locale cu membri ai 
sectorului IC pentru dezvoltarea de cunoaștere și produse care vizează îmbunătățirea calității 
administrației (ex. politici, date publice, soluții de e-guvernanță) și a unei mai bune înțelegeri a 
sectorului (ex. studiu de necesitate pentru dotarea administrației cu TIC,  studii de piață, etc.) 
 
Probleme identificate / nevoi: 
 -orizont redus al administrației locale privind posibilitățile oferite de tehnologie / 
produsele creative în administrare 
 -dificultăți în comunicarea cu structurile administrației locale 
 -nivel redus de alfabetizare tehnologică a funcționarilor publici  
 -latență prea mare de adoptare a modelelor noi în administrație  
 -lipsă de informații privind nevoile / intențiile administrației locale  
 
Măsuri / recomandări 
 -crearea unor structuri de consultare periodică între actori sociali (administrare / 
sectorul IC, societate civilă) 
 -organizarea unor sesiuni de consultare / strategizare periodică 
 -prezentări de cazuri de bune practici europene / internaționale 
 -realizarea unui roadmap pentru implementarea unor soluții creative în administrația 
locală 



 

 

 -implementarea unui sistem de date publice în Cluj-Napoca 
 -realizarea unu sistem informatic – intranet urban – accesibil de pe telefoane mobile, 
web etc 
 -implementarea unui sistem de e-guvernanță 
 

2.2. Prioritatea Operațională PriOp_2.2 (Conectare Sectorul Industriilor 
Creative - Cetățeni) 

Prioritatea strategică Conectare între Sectorul Industriilor Creative și Cetățeni definește  
Prioritatea Operațională PriOp_2.2. ca fiind conectarea membrilor sectorului Industriilor 
Creative și cetățeni pentru catalizarea creativității individuale și sociale, pentru asigurarea 
formării de specialiști necesari sectorului de IC, și pentru dezvoltarea unor noi tipuri de creație / 
consum individual sau colectiv care apropie cele două tipuri de producție de valoare dominante 
în Sectorul IC (copyright) și respectiv, comunitate (commons) 
 
Probleme identificate / nevoi: 
 -informare precară a cetățenilor privind starea sectorului IC  
 -lipsa spațiilor de întâlnire expunere a produselor creative 
 -lipsa culturii utilizării produselor creative 
 -dificultatea integrării inputului cetățeanului în produse creative (probleme de copyright) 
 -dificultatea atragerii unei forțe de muncă calificate locale pentru domeniile creative 
 -percepție publică eronată privind meseriile creative din Cluj  
 
Măsuri / recomandări 
 -facilități pentru organizarea de prezentări de tehnologie / produse creative în spațiul 
public 
 -crearea unei instituții de management al drepturilor de autor / invențiilor / brevetelor la 
Cluj-Napoca 
 -campanii de informare publică / promovare a meseriilor creative în Cluj 
 -programe educaționale în școli 
 -măsuri de încurajare a implicării mediului privat în proiecte culturale 
 -încurajarea diversificării ofertei culturale prin sprijinirea formelor creative noi (new 
media, DJ/VJ culture, artă interactivă etc.) 
 -promovarea producțiilor creative participative  
 -încurajarea implicării mediului privat în cultură prin susținere financiară și parteneriate 
– prin facilități fiscale, premii etc 
 

2.3. - Prioritatea Operațională PriOp_2.3 (Conectare Cetățeni - Stat) 

prioritatea strategică Conectare între Sectorul Industriilor Creative și Cetățeni definește  
Prioritatea Operațională PriOp_2.3. ca fiind conectarea membrilor comunității clujene la 
procesele de guvernare. Acest proces vizează generarea de cunoaștere privind modelele de 
guvernare și îmbunătățirea calității actului de guvernare prin implementarea de soluții și noi 
modele de administrare comunitară (eg. e-guvernare, participare, etc.). 
 
Probleme identificate / nevoi: 
 -cultura politică a cetățeanului redusă 



 

 

 -grad redus de înțelegere al cetățeanului privind funcționarea administrației locale 
 -lipsa sau precaritatea mecanismelor de participare publică în administrație 
 
Măsuri / recomandări 
 -crearea unor studii privind posibilitatea îmbunătățirii relației dintre cetățean și stat prin 
produse ITC / creative 
 -programe educaționale în școli 
 -implementarea unui sistem de date publice în Cluj-Napoca 
 -realizarea unu sistem informatic – intranet urban – accesibil de pe telefoane mobile, 
web etc 
 -implementarea unui sistem de e-guvernanță complet 
 
 

3. Prioritatea Operațională Smarter City 

 
Smarter City se definește ca un parteneriat între cei trei actori (Statul, Sectorul Industriilor 
Creative și Cetățenii) și are o poziție unică în strategie având ca scopuri principale a) 
coordonarea, monitorizarea, evaluarea și ajustarea periodică a strategiei prin reechilibrarea 
priorităților P1-6 și b) conceperea / coordonarea programului Soluții pentru Oraș care 
generează cunoaștere și implementează noi modele de locuire urbană în Cluj în acord cu 
principiile smart city. 
 
Problema identificată / nevoi 
 -nevoia coordonării / monitorizării / evaluări / ajustării strategiei IC 
 -nevoia alinierii strategiei la trendurile evoluției tehno-sociale globale 
 -nevoia experimentării cu modele noi de locuire urbană  
 
Măsuri / recomandări 
 -formarea unui grup de experți 
 -dezvoltarea unui sistem de evaluare 

 -monitorizarea și evaluarea implementării strategiei 
 -formularea de recomandări de îmbunătățire a implementării 
 -stimularea creativității sociale 
 -crearea unui fond pentru inovare socială 
 -implementarea sistemului "living labs" 

 
 
 



 

 

13. Programe Operaționale 
 
Fiecare Prioritate Operațională are un set de Programe Operaționale corespunzător. 

 
 
1. Program Prog_Op_1.1.1. Creșterea Capacității Administrative - în cadrul Priorității 
Operaționale PriOp_1.1. (Extindere / Administrație locală) 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
Parteneri: companii 
Perioada de implementare: 2014-2015 
Timeline:  
 2014 
 -crearea unor structuri de consultare / luare a deciziilor împreună cu ceilalți actori 
sociali 
 -dotarea cu tehnologie de calcul / comunicare a administrației locale 
 -organizarea de cursuri de calificare în utilizarea tehnologiilor de comunicare și de 
calcul pentru funcționarii publici 
 2015 



 

 

 -participarea la seminarii / cursuri / stagii / vizite la administrații locale ale unor orașe 
europene 
 
2. Program Prog_Op_1.2.1. Promovarea Industriilor Creative prin Campanii. - în cadrul 
Priorității Operaționale PriOp_1.1. (Extindere / Industrii Creative) 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
Parteneri: Companii 
Perioada de implementare: 2014 
Timeline:  
 2014 
 -realizarea unui document strategic care să confirme / asume importanța industriilor 
creative în producerea fenomenului social clujean 
 -includerea industriilor creative în brandingul / marketingul orașului 
 -campanii de conștientizare / educare a cetățenilor cu privire la importanța alfabetizării 
tehnologice 
 -promovarea polurilor / incubatoarelor de IC (CREIC, Cluj Innovation City, Liberty Park) 
 -promovarea noilor forme de muncă (colaborare, co-working, antreprenoriat social, 
freelancing, DIY) 
 
3. Program Prog_Op_1.2.2. Promovarea Industriilor Creative prin Evenimente - în cadrul 
Priorității Operaționale PriOp_1.2. (Extindere / Industrii Creative) 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
Parteneri: Companii 
Perioada de implementare: 2015-2017 
Timeline:  
 2015-2017 
 -organizarea de târguri și expoziții cu participare internațională 
 -invitarea unor show-uri și festivaluri de modă / artă media / creație publicitară în Cluj-
Napoca 
 -sprijinirea organizării evenimente de profil (TEDX, creative coffee, geekmeet, Best) 
 -atragerea investitorilor externi din domeniul industriilor creative 
 
4. Program Prog_Op_1.3.1. Alfabetizare tehnologică - în cadrul Priorității Operaționale 
PriOp_1.3. (Extindere / Cetățeni) 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
Parteneri: Inspectoratul Școlar, Universitățile, Companii 
Perioada de implementare: 2014-2015 
Timeline 
 2014 
 -sprijinirea creării unor programe educaționale în școli / universități 
 -facilitarea achiziției de cărți și reviste de specialitate pentru bibliotecile publice 
 2015 
 -campanie de informare privind atractivitatea meseriilor creative 
 -crearea unor ateliere / facilități de alfabetizare tehnologică pentru copii, persoane 
dezavantajate, femei și vârstnici 
 
5. Program Prog_Op_2.1.1.  - Pregătire pentru e-Guvernanță - în cadrul Priorității 
Operaționale PriOp_2.1. (Conectare / Stat - Industrii Creative) 



 

 

Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
Parteneri: Universități, Companii 
Perioada de implementare: 2014-2017 
Timeline 
 2014 
 -crearea unor structuri de consultare periodică între actori sociali (administrare / 
sectorul IC, societate civilă) 
 -organizarea unor sesiuni de consultare / strategizare periodică 
 -prezentări de cazuri de bune practici europene / internaționale 
 2015 
 -realizarea studiilor necesare pentru implementarea unui sistem de e-guvernanță 
 -realizarea unui roadmap pentru implementarea unor soluții creative în administrația 
locală 
 
6. Program Prog_Op_2.1.2.  - Intranet Cluj - în cadrul Priorității Operaționale PriOp_2.1. 
(Conectare / Stat - Industrii Creative) 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
Parteneri: Universități, Companii 
Perioada de implementare: 2014-2015 
Timeline 
 2014 
 -realizarea unu sistem informatic – intranet urban – accesibil de pe telefoane mobile, 
web cu informații augmentabile de către cetățeni despre evenimente culturale, etc. 
 
7. Program Prog_Op_2.2.1.  Creativitate pentru Mase- Intranet Cluj - în cadrul Priorității 
Operaționale PriOp_2.2. (Conectare / Industrii Creative - Cetățeni) 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
Parteneri: Universități, Companii 
Perioada de implementare: 2015-2017 
Timeline 
 2015 - 2017 
 -facilități pentru organizarea de prezentări de tehnologie / produse creative în spațiul 
public 
 -încurajarea diversificării ofertei culturale prin sprijinirea formelor creative noi (new 
media, DJ/VJ culture, artă interactivă etc.) 
 -promovarea producțiilor creative participative  
 -invitarea unor festivaluri de artă interactivă în cadrul Zilelor Orașului 
 
8. Program Prog_Op_2.3.1.  Date Publice - în cadrul Priorității Operaționale PriOp_2.2. 
(Conectare / Cetățeni - Stat) 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
Parteneri: Universități, Companii 
Perioada de implementare: 2015-2017 
Timeline 
 2015 - 2017 
 -implementarea unui sistem de date publice în Cluj-Napoca 
 
 



 

 

 
9. Program Prog_Op_3.1. CREC - în cadrul Smarter City 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
Parteneri: Universități, Companii 
Perioada de implementare: 2014-2020 
Timeline 
 2014 - 2020 
 -operaționalizarea Centrului pentru Excelență în Industrii Creative 
 
 
10. Program Prog_Op_3.2.  Living Labs - în cadrul Smarter City 
Responsabil: Primăria Cluj-Napoca 
Parteneri: Universități, Companii 
Perioada de implementare: 2014-2020 
Timeline 
 2014 - 2020 
 -implementarea sistemului "living labs" în Cluj-Napoca 
 
 



 

 

14. Sinergii cu alte strategii 
 
Cultură / Arte 
  -training / dezvoltare personală / dezvoltare de capacitate (nonformal) 
  -realizare de produse creative (laborator / experiment) 
  -industrii culturale 
Tineret 
  -sinergii cu programul Cluj-Napoca 2015 Capitală Europeană a Tineretului 
Educație 
  -cursuri în curricula locală, educație nonformală / educație cetățenească   
Incluziune socială 
  -sprijinirea creativității sociale grassroots prin programe de vizitare, 
microrezidențe, demo-uri 
 
Dezvoltare urbană 
  -Laborator urban "Soluții pentru Oraș" 
Multiculturalitate 
  -Platforme de informare multilingve 
Marketing Teritorial 
  -Promovarea ca oraș creativ 
Educație Preunversitară 
  -Program de educație IT / nonfprmală 
Turism 
  -Promovarea ca destinație turistică 
Antreprenoriat  
  -Parteneriate cu mediul privat 
Dimensiunea Europeană a Clujului 
  -Cluj-Napoca 2021 Capitală Culturală Europeană 
Dezvoltare Urbană 
  -planificare urbană 
IT 
  -dezvoltarea de platforme interactive 
Democrație Participativă 
  -e-guvernare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonare grup de lucru: Asociația Cluj Capitală Culturală Europeană 
Bdl 21 Decembrie nr. 58, 400094 Cluj-Napoca, Tel: +40-(0)372 773603, 
office@clujnapoca2021.ro, www.clujnapoca2021.ro 
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