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CINE SUNTEM 

Centrul Cultural Clujean este o organizație non-guvernamentală de cultură și dezvoltare urbană. 

Inițiat pentru a pregăti candidatura orașului la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, Centrul Cultural 
Clujean implementează un program de anvergură care adresează provocări strategice ale societății. 

Acest program conține inițiative interdisciplinare care abordează o varietate de teme: arta contemporană, 
bunăstarea emoțională și mentală, educația culturală și artistică, regenerarea urbană, conectarea 
comunităților, incluziunea socială, industriile culturale, dezvoltarea rurală, etnografia lumilor imaginate, 
creșterea capacității sectorului cultural, inovare socială și urbană, cooperarea internațională, cercetarea și 
dezvoltarea de politici culturale și de oraș. 

Centrul Cultural Clujean are 75 de membri: organizații și instituții culturale locale, universități, cluburi de 
afaceri, organizații ale societății civile, administrația locală și regională.



VIZIUNE 
Credem într-un oraș pe care cultura îl face prezent și uman. 

MISIUNE
Misiunea noastră este de a mobiliza cultura, în parteneriat cu alte sectoare, pentru a 
contribui la transformare socială și dezvoltare locală și regională. 

OBIECTIVE STRATEGICE
1. Dezvoltarea Clujului ca oraș european strategic în domeniul artei și al culturii;

2. Facilitarea coeziunii și vitalității comunității locale;

3. Contribuția prin cultură la dezvoltarea locală și regională;

4. Consolidarea rolului strategic al Centrului;

5. Dezvoltarea unui model organizațional actual și sustenabil.



ORGANIGRAMĂ



CULTURE INSPIRES
/ Cultura Inspiră ECCA Academia 

Schimbării Arta în Joacă Etnogalactica

CULTURE CONNECTS
/ Cultura Conectează InClujiune Jivipen Spațiu Interior Sunt Riveran

CULTURE WORKS
/ Cultura Lucrează

Divizia de 
Inovare Urbană Culturepreneurs Quantum România 

Remarcabilă

CULTURE MATTERS
/ Cultura Contează Culture Next Cercetare Politici

PROGRAM



ECCA 

Activitatea proiectului ECCA pentru anul 2019 este concentrată în primul rând pe construcția 
instituțională. 

Prioritățile noastre sunt: identificarea unei clădiri și articularea unui proiect instituțional care 
să stabilească structura de funcționare, filosofia de lucru, nevoile materiale și logistice și un 
buget estimativ. Vom organiza un workshop cu participare internațională în cadrul căruia vom 
identifica și discuta problemele specifice activităților unui centru de artă contemporană, în 
context Est-European. Concluziile acestor întâlniri ne vor folosi la stabilirea priorităților și a 
direcțiilor de dezvoltare instituțională. 

Va avea loc și prima ediție a școlii curatoriale. Vom derula, de asemenea, o serie de activități 
colaborative vizând, pe de o parte, creșterea vizibilității proiectului ECCA și, pe de alta, 
facilitarea dialogului și cooperării între artiști, instituții/organizații și public. 



ACADEMIA SCHIMBĂRII 

În cadrul componentei de dezvoltare a capacității sectorului cultural vom iniția o serie de 
întâlniri lunare ale sectorului cultural, un atelier dedicat formării profesioniștilor din domeniul 
cultural și o conferință internațională. 

Totodată, vom susține un program de întâlniri internaționale pentru domeniul artelor 
performative și vom dezvolta un program de cursuri pe teme culturale în relație cu programul 
Culturepreneurs. 

În cadrul programului de mediere culturală, în 2019 vom organiza un forum internațional de 
bune practici în domeniul medierii culturale, o campanie online de promovare a importanței 
expresiei artistice pentru copii, un atelier de mediere științifică în relație cu programul Quantum. 

În toamna anului 2019, ne propunem să găzduim în parteneriat cu Muzeul Etnografic o expoziție 
pe tema patrimoniului cultural, în jurul căreia vom dezvolta un curs de formare și ateliere 
practice de mediere culturală dedicate copiilor.  În cadrul programului de dezvoltare a publicului, 
ne propunem să continuăm programul voucherului cultural, să realizăm un ghid cultural al 
orașului și să coordonăm Noaptea Albă a Muzeelor la nivel local.  



ARTA ÎN JOACĂ 

În 2019, Arta în Joacă va fi centrat pe extinderea rețelei de școli, la 10 școli, care vor fi implicate 
și într-o cercetare referitoare la impactul educației culturale a elevilor. 

În luna martie, alți 5 artiști se vor alătura proiectului ca rezidenți. Astfel, în fiecare din cele 10 
școli vor avea loc o rezidență artistică și ateliere tematice. Elevii acestor școli vor avea ocazia 
să viziteze instituții de cultură ale orașului, dar și să interacționeze cu alte grupuri de vârstă 
în scop educativ. 

La finalul anului școlar, toate școlile implicate în proiect vor fi invitate să participe la un 
eveniment comun, cu o temă care le permite să expună rezultatele creative ale interacțiunii 
cu artiștii. Artiștii implicați în proiect vor pune bazele unui ghid de bune practici ale artiștilor 
în școli, care va avea rolul de instrument de facilitare a relației dintre cultură și educație. 
Concluziile acestuia vor fi un punct de pornire pentru extinderea proiectului la toate școlile 
clujene în următorii ani. 



CULTURE NEXT 

Activitatea Culture Next va include în 2019 două întâlniri internaționale, în luna mai la 
Debrecen, Ungaria, iar în luna septembrie la Klaipeda și orașele învecinate, în Lituania. 

Totodată, activitatea rețelei în 2019 se va concentra pe definirea unui program de dezvoltare 
a capacității organizaționale și de dezvoltare de politici comune ale membrilor rețelei. Acest 
program va debuta cu un schimb de rezidențe artistice și de management cultural între 
orașele membre. 

În 2019 ne propunem să extindem rețeaua cu noi orașe foste sau actuale candidate la titlul de 
Capitală Europeană a Culturii. 



INCLUJIUNE 

Anul 2019 va fi dedicat conectării între grupurile care formează orașul. 

O parte a proiectului are în centru un program de mentorat dedicat studenților de anul I, care 
vor fi sprijiniți să se integreze și să participe activ la viața orașului de către colegii mai mari. 
În cadrul cursurilor deschise va avea loc o serie de ateliere și workshopuri pe teme diverse, 
adresate membrilor comunității în 5 spații din cartierele orașului. Scopul acestora e activarea 
unor spații comunitare care să funcționeze ca locuri de învățare și de schimb de experiențe 
și care să aducă împreună oameni și expertize diferite. Procesul de învățare nu trebuie să fie 
formal, el poate fi o sursă de conectare și de valorizare a fiecărui membru al comunității. 

Va avea loc o cercetare care are ca temă studenții nou-veniți în Cluj și explorarea modurilor 
în care aceștia pot fi conectați mai bine la viața orașului. O preocupare la fel de importantă 
a proiectului vor fi și grupurile sociale dezavantajate, iar în acest scop vor fi implicați experți 
din diferite domenii și grupuri de lucru care vor pune bazele unei infrastructuri sociale mai 
incluzive. 



JIVIPEN 

Jivipen va continua în cu organizarea Zilei 
Culturii Rome în cadrul Zilelor Clujului 
(mai) și susținerea unor producții artistice 
contemporane noi, realizate de artiști 
romi și/sau care să reflecte aspecte ael 
culturii și vieții romilor.

ETNOGALACTICA 

Activitatea proiectului va continua în 
2019 munca de definire a temei care 
va sta la baza planului de dezvoltare 
a Parcului Etnografiei Intergalactice 
și va dezvolta un program de activități 
în relație cu școlile care să aducă 
temele programului Etnogalactica 
într-un proces educativ. 



SPAȚIU INTERIOR 

Activitatea din 2019 are în centru activarea Grupului de lucru (Think Tank) pentru Artă și 
bunăstare, a cărui muncă se concretizează în cercetare și elaboorarea metodologiei și 
instrumentelor utilizate în activitățile experimentale. 

Are loc un atelier expresie creativă a emoțiilor prin muzică, adresat adolescenților și un 
proiect pilot de Rețete culturale și forumul anual Culture and Well-Being. 

Continuăm parteneriatul cu Spitalul Județean Clinic de Urgență, pentru o nouă rezidență 
artistică și crearea unui spațiu experimental de artă și bunăstare.  



SUNT RIVERAN 

În acest an vor fi organizate grupuri de lucru cu experți și consultări cu cetățeni pentru 
stabilirea oportunității constituirii unei inițiative (Consiliul Apei) care să faciliteze activarea 
malurilor râului Someș. 

Vor avea loc intervenții culturale care să susțină coagularea comunităților riverane și 
utilizarea sustenabilă a spațiilor de-a lungul râului (proiecte artistice comunitare).   



DIVIZIA DE INOVARE URBANĂ 

Divizia de Inovare continuă să lucreze pe cele 3 paliere tematice de lucru (mobilitate urbană, 
locuire, viitorul pieței muncii) și pe 3 componente transervale ( promovarea practicilor 
culturale pentru inovare urbană, creșterea capacității locale de inovare urbană și pregătirea 
transferului Diviziei către Primăria Munciipiului Cluj-Napoca în 2022). 

Astfel, în 2019, vom implementa o serie de măsuri pentru încurajarea utilizării transportului 
în comun în Cluj ce au reieșit din raportul Pactului pentru mobilitate, vom constitui grupul 
de lucru Pact pentru Locuire ce va avea misiunea să coordoneze cercetarea Pactului pentru 
Locuire și vom implementa primul an din Cluj Future Of Work, finanțat prin Urban Innovative 
Actions.  



CULTUREPRENEURS 

Culturepreneurs va fi implementat și în anul 2019 ca un program de educație antreprenorială 
și de incubare pentru idei dezvoltate in sfera industriilor culturale. 

Programul sprijină dezvoltarea de soluții pentru o serie de teme prestabilite din domeniul 
cultural sub formă de servicii și produse. Anul acesta programul se desfășoară în doua 
faze. Prima fază, „Bazele antreprenoriale” constă în introducerea conceptelor de bază de 
antreprenoriat prin workshop-uri precum validarea ideii, model de business, validarea 
consumatorului, promovarea produsului/serviciului, strategia de vânzări etc. Cea de-a doua 
fază, „Dezvoltarea ideii” este destinată incubării și implementării. 



ROMÂNIA REMARCABILĂ 

În anul 2019, proiectul România Remarcabilă va dezvolta rețeaua rurală dedicată dezvoltării 
locale prin cultură și valorificarea patrimoniului. 

Activitățile sunt dezvoltate în parteneriat cu Sites et Cités Remarquables de France, 
consolidând România Remarcabilă ca brand și label cultural și turistic. Au loc în 2019: o 
conferință, unde vor avea lor ateliere, dezbateri și discuții cu invitați atât din comunele rețelei, 
dar și experți în domeniu, o serie de vizite de lucru în Franța și schimburi profesionale, 
atât la nivelul satelor, cât și al echipei de implementare. Proiectul va facilita participarea 
membrilor rețelei la târguri de turism din țară și din Franța și va co-organiza un eveniment 
cultural în cele 10 sate membre, cu ocazia sărbătorii Sânzienelor.



QUANTUM 

Prioritarea în 2019 este definirea cadrului instituțional și a structurii programului Quantum. 
Va fi realizată tema de concurs pentru viitorul spațiu Quantum și o serie de activități care 
să contribuie la creșterea vizibilității și accesului publicului clujean la educația STEAM: 
Festivalul Științei și un curs de mediere științifică în parteneriat cu Universcience Paris și 
sprijinul Sezonului România-Franța. 

Va avea loc o nouă ediție e proiectului Re-think Plastic și alte activități care să consolideze 
partneriatul care să conducă la dezvoltarea Quantum. 



THINK THANKS, CERCETĂRI ȘI POLITICI 

Pentru a pune bazele unui observator statistic în domeniul culturii la Cluj-Napoca, realizăm 
o diagnoză actualizată a sectorului cultural și dezvoltăm o metodologie și o primă serie 
de cercetări despre participarea culturală. În fiecare domeniu de acțiune al proiectelor 
centrului, vom realiza un studiu inițial, care să permită monitorizarea progresului și efectelor 
intervențiilor centrului în aceste arii 

(cultură, comunitate, mediu urban, economie etc). 

Centrul va coordona pe mai departe gruprile de lucru pentru monitorizarea Strategiei 
Culturale și a Strategiei pentru Industrii Culturale și Creative a orașului și se va implica 
în facilitarea procesului de elaborare a viitoarei Strategii de dezvoltare a Municipiului 
Cluj-Napoca.



VENITURI 2019 Previzionat (lei) %

Cotizații Administrații 675000 699840 10%

Instituții 8740

ONG-uri 16100

Corporate Parteneri 460000 460000 6%

Finanțări Locale 2100000 6119600 84%

Naționale 200000

Europene 3777600

Internaționale 42000

TOTAL 7279440

CENTRUL CULTURAL CLUJEAN

PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2019



CHELTUIELI 2019 Previzionat (lei) %

Program 2400040 33%

Marketing 290000 4%

Investiții 556800 8%

Administrative 594200 8%

Salariale 1840000 25%

Provizioane UIA 1598400 22%

TOTAL 7279440
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