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PREMISE PROIECT

Priorităţile de dezvoltare a Polului de creştere Cluj Napoca = creşterea
competitivităţii si a inovării; încurajarea şi dezvoltarea mediului
antreprenorial prin realizarea de proiecte care au ca obiectiv investiţii în
structuri de sprijinire a afacerilor

Structura de sprijinire a afacerilor = structură clar delimitată care asigură o
serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi economice
de producţie/prestare servicii, având ca scop atragerea investiţiilor astfel
încât să valorifice potenţialul material şi uman al zonei în care sunt
amplasate.

Viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj = “mediu pentru
tehnologii înalte şi inovaţie".

La întâlnirea din decembrie 2009 cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai
Primăriei Cluj Napoca şi ai Agenţiei de Dezvoltare Regională NV s-a conturat
proiectul înfiinţarea CENTRULUI REGIONAL DE EXCELENŢĂ PENTRU INDUSTRII
CREATIVE şi IT



JUSTIFICARE PROIECT

Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă un factor vital pentru
creşterea atractivităţii regiunilor ca locaţii pentru investiţii în activităţi
economice şi sociale şi un instrument cheie pentru impulsionarea mediului de
afaceri regional şi local, în special cel axat pe dezvoltarea în domeniile
specifice industriilor creative
Oportunitatea municipiului Cluj Napoca de a deveni un Pol de Excelenţă în
domeniul industriilor creative din România
Important: existenţa la nivelul municipiului a unor actori INTERESATI, cu
cunoştinţe şi competenţe necesare industriei de profil (facultăţi prestigioase
de arhiectură, design, teatru şi film, tv, edituri, muzee, companii
producatoare de programe informatice)
Evenimente de profil unice în România prin amploare: TIFF, Festivalul de
Teatru de Papuşi etc.
Nu exista un spaţiu adecvat pentru un centru expoziţional



CONSULTĂRI / DEZBATERI

Municipalitatea a demarat un proces de consultare a partenerilor şi actorilor
interesaţi de realizarea acestui proiect, care au fost invitaţi la discuţii:

- în perioada de pregătire a proiectului, pentru identificarea clară a nevoilor
acestora

-după realizarea şi evaluarea proiectului (având ca finalitate semnarea
contractului de finanţare), pentru prezentarea zonei de investiţii Lomb şi a
oportunităţilor create prin proiect



Participanţi la întâlniri/actori interesaţi:

Universitatea de Arhitectură şi Design
Universitatea “Babeş-Bolyai” – Facultatea de Teatru şi Televiziune, 
Informatică
Universitatea Tehnică din Cluj – Facultăţile de Calculatoare, Automatică
Teatrul Naţional, Teatrul Maghiar, Teatrul de Păpuşi
Asociaţii culturale
Ordinul Arhitecţilor din România 
ARIES Transilvania
Fabrica de Pensule
Etc.



CCENTRU REGIONAL DE EXCELENȚĂ PENTRU INDUSTRII CREATIVE 
SMISS 37584

Face parte dintr-un program de proiecte propuse și aprobate prin Planul Integrat

de Dezvoltare – Zona Metropolitană Cluj și contribuie în mod direct la realizarea

priorităților de dezvoltare ale acestuia.

Programul Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

Publice

Organism intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Valoarea totală a proiectului: 68.389.300,3 lei

Asistenţă financiară nerambursabilă: 25.990.997,05 lei



OOBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului este crearea unei structuri regionale de

sprijinire a afacerilor în vederea dezvoltării sectorului IMM, în special a

firmelor care activează în domeniul industriilor creative din cadrul regiunii

de dezvoltare Nord-Vest.

Obiectivul specific al proiectului este crearea Centrului Regional de

Excelență pentru Industrii Creative în municipiul Cluj-Napoca, în vederea

stimulării apariției de noi locuri de muncă și a dezvoltării economiei

regionale ca urmare a promovării industriilor creative.



AAMPLASAMENT – ZONA LOMB CLUJ-NAPOCA

SUPRAFAȚĂ TEREN 73.365 MP



SSTRUCTURA  CONSTRUCȚIEI

Suprafață utilă = 13.256,35 mp

Birouri = 2.230,93 mp

Ateliere de creație = 966,07 mp

Spații multifuncționale = 1.056,55 

mp

Parcări interior = 125 locuri

Parcări exterior = 209 locuri

Dispusă volumetric în patru  corpuri  
diferite între ele prin numărul de 
niveluri;
Structura pe verticală: 3 niveluri de 
subsol, parter și 4 etaje;



SSERVICII OFERITE

Spații pentru desfășurarea activității (spaţii de birouri, ateliere de creație,
spații de producție audio-video) și spații pentru organizarea de evenimente
(conferințe, expoziții, spectacole artistice);

Amfiteatru Verde pentru organizarea de manifestări în aer liber; 

Servicii integrate pentru afaceri;

Servicii de asistență gratuită tip help-desk în domeniile:

- consultanță și servicii IT

- consultanță juridică

- consultanță financiară

- promovare cu titlu gratuit pe portalul web al centrului



IIMPACT

Piaţa ţintă a „Centrului Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative
” este reprezentată de către totalitatea întreprinderilor active de la
nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord Vest, care îşi pot desfăşura
activitatea într-o astfel de structură de sprijinire a afacerilor (din
punctul de vedere al dimensiunii şi specificului activităţii). Piaţa ţintă,
în ceea ce priveşte facilităţile de producţie film/TV, este cea naţională.

26 de companii beneficiare: 18 microîntreprinderi și întreprinderi mici,
6 întreprinderi mijlocii și 2 întreprinderi mari;



IIMPACT

Numărul total de locuri de muncă nou create în cadrul firmelor
găzduite - 141;

Numărul total de locuri de muncă nou create în structura de
administrare a centrului -12;

Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea Nord-Vest prin
asigurarea accesului la un pachet de servicii și facilităţi;

Creează, la nivel local, premisele dezvoltării unui cluster emergent în
domeniul industriilor creative.



prin complexitatea și diversitatea facilităților și serviciilor

oferite;

prin proiectarea întregii structuri pentru un sector de nișă

foarte dinamic, cel al industiilor creative;

prin producerea unui efect de cluster care va permite

creșterea competitivității companiilor, datorită schimbului de

informații și facilitării parteneriatelor de afaceri.

CCREIC  - STRUCTURĂ UNICĂ



Municipiul Cluj-Napoca

Direcția Comunicare, Relații Publice și Turism

Serviciul Strategie şi Dezvoltare Locală, Management 
Proiecte

Tel.: 0264-596030, interior 4637

E-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

www.primariaclujnapoca.ro




