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CENTRU 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



OBIECTIVE

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.



AMPLASAMENT – ZONA LOMB CLUJ-NAPOCA

SUPRAFAȚĂ TEREN 73.365 MP



STRUCTURA  CONSTUCȚIEI

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;



SERVICII OFERITE

Spații pentru desfășurarea activității ( spații 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



IMPACT

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

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.

CREIC  - 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




