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Newsletter aprilie - iulie 2015 

 

ÎNTÂLNIREA DE PRESELECȚIE PENTRU ADOPTAREA LISTEI SCURTE A ORAȘELOR 

CANDIDATE LA TITLUL DE CEAC 2021 

Ministerul Culturii, în calitate de autoritate naţională responsabilă de organizarea şi 

gestionarea competiţiei pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021 în 

România, va organiza întâlnirea de preselecţie pentru adoptarea listei scurte a oraşelor 

candidate la titlul menţionat anterior în 

perioada 7-10 decembrie 2015. 

În cadrul acestei întâlniri, juriul va 

evalua fiecare oraş candidat pe baza 

aplicației sale şi pe baza audierii în raport 

cu obiectivele acţiunii Capitală europeană a 

culturii şi cu criteriile menţionate în apelul 

pentru depunerea candidaturilor. 

Totodată menționăm că termenul 

pentru depunerea aplicației este 10 

octombrie 2015. 

Până în momentul de față și-au exprimat intenția de a aplica pentru titlul de Capitală 

Europeană a Culturii următoarele orașe: Arad, Baia Mare, Brașov, Brăila, București, Craiova, Iași, 

Sfântu Gheorghe, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara. 

Informaţii suplimentare referitoare la această reuniune vor fi publicate în timp util pe 

site-ul web dedicat acţiunii: capitalaculturala2021.ro  
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CONTINUAREA PROIECTULUI FOTOGRAFIC CLUJUL MERITĂ 

 

Clujul Merită  este un proiect fotografic dezvoltat în 2014, prin care clujenii sunt invitați 

să susțină candidatura orașului la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021. 

Mesajele simbolizează asumarea unui obiectiv comun. Acestea reprezintă răspunsurile 

pentru următoarele întrebări: De ce Cluj-Napoca merită titlul? (ex: datorită Școlii de Pictură 

Clujene, datorita patrimoniului sau pentru că este inima Transilvaniei etc), Ce merită/are nevoie 

Clujul? (ex: mai multe spații culturale), Ce ai face tu pentru Cluj-Napoca? (ex: să mă implic mai 

mult în viața comunitară, să susțin candidatura etc.). 

În luna aprilie 2015, proiectul Clujul Merită a fost relansat în colaborare cu Asociația 

Beard Brothers și are ca obiectiv strângerea unui numar semnificativ de fotografii până la 

sfârșitul anului. În acest moment sunt realizate 3.000 de fotografii, iar partenerii noștri Beard 

Brothers vor continua campania în cadrul unor firme reprezentative din Cluj-Napoca și în 

instituții publice. 

Fotografiile pot fi vizualizate pe pagina noastră de facebook: 

https://www.facebook.com/Cluj2021  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Cluj2021
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CLUJUL MERITĂ  - În cadrul Porților Deschise Emerson  

Proiectul fotografic Clujul Merită merge și către companiile din Cluj-Napoca. Prima 

invitație a venit din partea companiei Emerson Cluj-Napoca. Astfel, în cursul lunii mai, împreună 

cu Federația Share, am organizat un Colț European în cadrul zilei porților deschise din cadrul 

companiei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EmersonCorporate
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SUSȚINERE FINANCIARĂ 

         

    Suntem bucuroşi să anunţăm că, 

începând din luna mai a acestui an, 

Banca Transilvania se alătură 

companiilor şi instituţiilor care sprijină 

Asociația Cluj-Napoca 2021 Capitală Culturală Europeană şi, implicit, candidatura municipiului 

Cluj-Napoca. Banca Transilvania susţine proiectul foto "Clujul merită", lansat de Asociaţia 

noastră pentru a demonstra implicarea comunităţii în susţinerea procesului de candidatură. 

Sprijinul financiar este de 3,500 de euro pe durata unui an de zile.  Parteneriatul Băncii 

Transilvania cu Asociația noastră este parte a proiectelor BT de responsabilitatea socială prin 

care sunt încurajate inițiativele culturale și de implicare a comunității. 

 

Firma Cosm-Fan, care deține brandul Moldovan Carmangeria 

Sânnicoara, a decis să continue parteneriatul financiar cu Asociația noastră 

și în acest an, devenind astfel unul dintre susținătorii constanți ai 

candidaturii noastre. Sprijinul financiar este de 5,000 de euro pe durata 

unui an de zile. 
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CONFERINȚĂ ORGANIZATĂ DE CĂTRE FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE - 

STRATEGIES FOR LOCAL DIPLOMACY. PERSPECTIVES FOR CLUJ-NAPOCA –  

În data de 21 mai 2015, am fost invitați să participăm la un eveniment organizat de către 

Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, dedicat reprezentanților 

societății civile și ai organizațiilor implicate în pregătirea candidaturii pentru Cluj-Napoca - 

Capitală Europeană a Culturii 2021, studenților și publicului larg. 

Astfel, am avut oportunitatea să discutăm proiectul de candidatură pentru titlul de 

Capitală Europeană a Culturii cu doamna Erna Hennicot-Schoepges care a ocupat mai multe 

portofolii importante la nivel național și european :a fost prima femeie președinte a 

Parlamentului din Luxemburg, Ministru al Culturii și Educației în Luxemburg și membră a juriului 

pentru competiția Capitală Europeană a Culturii în perioada 2009-2012, în calitate de expert 

independent. De asemenea, domnia sa a fost printre primele persoane care au propus ca orașul 

Sibiu să primească titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2007.  
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CONFERINȚE INTERNAȚIONALE  

Plzeň 2015 Capitală Europeană a Culturii a găzduit în 16-17 aprilie 2015 forumul A Soul 

for Europe ”Cultural vision, cities’ assets: citizens’ mandate in cities’ lives”. Tema conferinței a 

fost viitorul Europei din perspectiva participării cetățenilor, prin cultură, la viața comunității. În 

cadrul conferinței, colega noastră Rarița Zbranca a participat la discuțiile din panelul ”Beyond 

today: Vision 2018 - the role of culture”, alături de Nele Hertling, A Soul for Europe, Daniel 

Herman, Ministrul Culturii în Cehia, Nymand Christensen comisar adjunct pentru cultură în 

cadrul Comisiei Europene și Martin Baxa, viceprimarul orașului Pilsen. 

Rarița Zbranca a participat și la dezbaterea publică din cadrul conferinței European 

Capitals of Culture – 30 

Years, care a avut loc 

tot la Pilsen în 17 

aprilie, în spațiul DEPO 

2015, și, la care au 

participat coordonatorii 

programelor orașelor 

care dețin sau au 

deținut titlul de 

Capitală Europeană a 

Culturii, precum și la 

gala de aniversare a 30 

de ani de la inițierea 

programului.  

 

La inițiativa d-lui Mircea Diaconu, membru al Parlamentului European, vicepreședinte al 

Comisiei de Cultură, ]n perioada 1-3 iunie a avut loc o vizită de lucru la Bruxelles și Mons pentru 

orașele românești candidate la titlul Capitală Europeană a Culturii 2021. Din cele 11 orașe care 

și-au exprimat intenția de a candida pentru titlu, 8 orașe au fost reprezentate la vizita de lucru. 

Din partea Asociației Cluj-Napoca 2021, a participat la programul vizitei colega noastră Rarița 

Zbranca.Programul a constat dintr-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu dl Sylvain Pasqua, 

coordonatorul acțiunii Capitale Europene ale Culturii în cadrul Comisiei Europene și dintr-o 

vizită la Mons, oraș care deține titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2015.  

https://www.facebook.com/Pilsen2015?ref=stream
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PARTENERIAT SOMEȘ DELIVERY 

 

 

 

 

 

 

 

© Dacian 

Groza 

Someșul reprezintă una dintre cele 9 teme pe care le vom aborda în proiectul de 

candidatură al orașului nostru pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii. De aceea, am 

realizat un parteneriat cu organizatorii proiectului Someș Delivery. 

 Someș Delivery este un proiect cultural pe termen lung, care-și propune să contribuie la 

apropierea clujenilor de Someș prin valorizarea potențialului acestuia și evidențierea rolului pe 

care l-ar putea juca în dezvoltarea orașului. Fiecare ediție va aborda un alt tronson de râu, 

încercând să găsească, prin concurs, ideile bune de amenajare a acestuia, consultând 

comunitatea și implicând riveranii, locuitori și instituții, în animarea zonei. 

Prima ediție Someș Delivery a avut loc în perioada 12-14 iunie 2015 pe tronsonul 

cuprins între podul Napoca și podul Horea și a fost organizat de către  Fundația 

Cărturești, Ordinul Arhitecților din România și Asociația miniMASS pentru inițiativa Someș 

Delivery. 

 Someș Delivery este forma pe care Street Delivery a luat-o la Cluj, adaptându-se 

nevoilor orașului. 
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IMPACT FESTIVAL CLUJ 

 

Cu 5 luni înaintea termenului pentru depunerea candidaturii am fost provocați la cea 

mai mare dezbatere publică organizată la noi în țară: Ce fel de Capitală Culturală ne dorim să fie 

Clujul?  

Clujenii au fost invitați să participe  pe 16 iunie la Impact Festival Cluj-Napoca, în cadrul 

căruia  au fost prezenți peste 300 de participanți din întreaga lume, speakeri internaționali, 

reprezentanți locali ai societății civile și ai sectorului public, antreprenori și reprezentanți ai 

mediului de afaceri. 

 Impact Festival Cluj-Napoca a fost organizat de Impact Hub împreună cu BCR și 

Fundația ERSTE, fiind deschis tuturor celor care vor să se implice în a decide viitorul orașului, fie 

că sunt voluntari în cadrul unor asociații, antreprenori sau reprezentanți ai mediului de afaceri, 

artiști, sportivi, angajați, elevi sau studenți. 

http://www.impactfestival.ro/
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CJX – EDIȚIA 2015 

CJX este un proiect inițiat de comunitatea bloggerilor clujeni, pentru susținerea 

candidaturii Clujului la titlul „Capitală Europeană  a Culturii în 2021”, prin promovarea orașului 

ca destinație turistică, oraș Capitală Europeană a Tineretului 2015 și ca posibilă viitoare Capitală 

Europeană a Culturii.   În 2014 echipa CJX a reușit să străbată 16 țări și 16 orașe, foste, actuale și 

viitoare Capitale Culturale Europene.  S-au aflat mai multe despre ce înseamnă pentru fiecare 

oraș titlul european, ce transformări a adus în viața locuitorilor, cum s-a dezvoltat scena 

culturală locală și ce schimbări s-au produs în înfățișarea și infrastructura orașului. Echipa CJx s-

a întâlnit cu membri oficiali ai echipelor care s-au ocupat de candidatuă și implementarea 

proiectului și am aflat din experiența lor cum poate orașul Cluj Napoca să se pregătească mai 

bine pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii.    

În iunie 2015 a demarat a doua ediție a proiectului, astfel echipa și-a continuat traseul, 

prin  foste / viitoare Capitala Europene ale Culturii, orașe candidate la acest titlu, dar și foste 

Capitale de Tineret : Varna / Bulgaria (oraș candidat pentru titlul de Capitală Europeană a 

Culturii 2019), Istanbul/ Turcia ( Capitală Europeană a Culturii în 2010), Thessaloniki/ Grecia ( 

Capitală Europeană a Culturii în anul 1997 și Capitală Europeană a Tineretului în anul 2014), 

Kalamata/Grecia ( oraș candidat pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021), 

Tripoli / Grecia (oraș candidat pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021) și 

Plovdiv/ Bulgaria (oraș câștigător pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2019). 
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UN NOU AMBASADOR AL PROIECTULUI CLUJ-NAPOCA 2021 - CAPITALĂ 

EUROPEANĂ A CULTURII 

                     În data de 17 iulie 2015, a fost desemnat, la inițiativa Consiliului Director al 

Asociației, un nou ambasador al proiectului Cluj-Napoca 2021 - Capitală Europeană a Culturii : 

domnul profesor doctor Gian Carlo di Renzo, titular al Departamentului de Obstetrică şi 

Ginecologie al Universităţii din Perugia, Italia. Profesorul Gian Carlo di Renzo este o remarcabilă 

personalitate a ştiinţelor medicale, a Obstetricii şi Ginecologiei, în special, cu merite relevante 

în Medicina Materno-Fetală, în ecografia obstetricală, promotor al cercetării fundamentale în 

obstetrică, precum şi al noilor tehnologii în această specialitate.  

Profesorul a fost alături de 

Societatea Română de Obstetrică şi 

Ginecologie, a participat la fondarea 

Asociaţiei Române de Medicină 

Perinatală şi a sprijinit organizarea 

Centrului de Medicină Perinatală şi 

Diagnostic Prenatal, care 

funcţionează în prezent în cadrul 

Clinicii Obstetrică şi Ginecologie din 

Cluj-Napoca. A participat la toate 

conferinţele Asociaţiei Române de 

Medicină Perintală, precum şi la cele trei sesiuni ale Şcolii Europene de Medicină Perintală “Ian 

Donald”, care au avut loc în ţara noastră. Prin toate aceste activităţi a contribuit marcant la 

creşterea calităţii actului medical, 70% din rezidenţii români  participând  la aceste cusuri.  

Asociaţia Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană îşi propune să investească în funcţia 

de ambasador cca 20 de personalităţi din domenii diferite: arte vizuale, teatru, dans, muzică, 

film, literatură, arhitectură, patrimoniu, responsabilitate socială, educaţie/cercetare, tineret, 

media, business/antreprenoriat. În activitatea sa ambasadorul primeşte un mandat din partea 

Asociaţiei şi sprijin pentru ducerea la îndeplinire a acestuia. Acţiunea "Ambasadorii Clujului 

cultural" a fost iniţiată în 2012 din dorinţa de a atrage susţinători ai cauzei oraşului în 

competiţia pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii. În 2012 a fost decernată această 

distincţie celebrei balerine Simona Noja, iar un an mai târziu, la Berlin, a fost desemnat 

ambasador dl Volker Hassemer, preşedintele Fundaţiei „Zukunft Berlin”. 
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SONDAJ IRES 

În primăvara acestui an, IRES a realizat pro bono o nouă analiză sociologică ( dupa cea 

din 2013,  care poate fi consultată aici )  privind consumul cultural și percepția clujenilor în 

privința candidaturii pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii. Analiza a fost realizată în 

luna aprilie, pe un eșantion de 1.100 persoane cu domiciliul în Cluj-Napoca. 

   Rezultatele obținute sunt în concordanță cu stadiul candidaturii, existând și câteva 

surprize deosebit de plăcute. Astfel: 

     

 84 % dintre clujeni au auzit despre candidatura orașului; 

 94% consideră candidatura un demers bun și foarte bun; 

 90% sunt încrezători în șansa câștigării titlului; 

 89% consideră că merităm titlul de Capitală Europeană a Culturii; 

 65% sunt dispuși să se implice în proiect; 

 64% consideră că activitatea derulată de Asociație este bună și foarte bună; 

 

Au fost  sondate și componente esențiale ale procesului candidaturii. Astfel, în 6 luni de 

zile, din septembrie 2014 când a fost adjutecată în urma concursului identitatea vizuală și 

sloganul asociat SERVUS, și până în aprilie 2015 - momentul efectuării sondajului, 9% dintre 

clujeni le asociază cu demersul nostru. 

  Referitor la slogan, părerile sunt împărțite. Există o bună bază pentru construirea unei 

legături între slogan și comunitate în cazul în care în 2016 vom câștiga această competiție. Abia 

atunci se justifică derularea unor campanii de comunicare substanțiale atât la nivel local, cât și 

la nivel internațional. 

    

 51% consideră sloganul interesant - 43% neinteresant 

 51% consideră sloganul frumos - 29% urât 

 50% consideră sloganul potrivit - 45% nepotrivit 

 46% consideră sloganul inspirat - 48% neinspirat 

 55% consideră sloganul reprezentativ pentru Cluj-Napoca - 41% nereprezentativ 

http://www.clujnapoca2021.ro/fileadmin/user_upload/Atitudini_si_perceptii_cu_privire_la_Cluj_Capitala_Culturala_Europeana_2021.pdf
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Referitor la identitatea vizuală, aceasta este recunoscută de 13% dintre clujeni. De 

menționat că ne referim tot la intervalul de 6 luni ( din momentul adjudecării concursului până 

în momentul realizării sondajului ). 

Astfel: 

 71% considera logoul interesant  - 19% neinteresant 

 74% considera logoul potrivit  - 18 nepotrivit 

 69% considera logoul Servus 2021 reprezentativ pentru Cluj-Napoca 

Trebuie precizat faptul că aceste date trebuie înțelese în contextul general al procesului 

candidaturii ( cu 6 ani înainte de implementarea proiectului în eventualitatea câștigării 

competiției și cu 1 an și 6 luni înaintea deciziei juriului ). De asemenea,  trebuie reținut că până 

în acest moment Asociația  realizează un demers tehnic de uzură care s-a concentrat masiv pe 

realizarea coerenței între etapele procesului : strategia cluturală, conceptul candidaturii, 

identitatea vizuală și sloganul, temele majore ale proiectului și proiectele specifice. Nu în 

ultimul rând, acest tip de analiză care să sondeze în două momente distincte ( 2013-2015 ) 

percepția publică, nu a mai fost realizat de nici un oraș înscris în această competiție, motiv 

pentru care este foarte greu să comparăm rezultatele obținute. 

Mai multe informații aici.   

http://www.clujnapoca2021.ro/fileadmin/documente/IRES_Consum_cultural_Cluj_Napoca_2015_final.pdf
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             COLABORARE CU UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN CLUJ-NAPOCA 

În calitate de membru al Asociației Cluj-Napoca 2021 Capitală Culturală Europeană, 

Universitatea de Artă și Design a acceptat provocarea de a realiza design-ul tricourilor oficiale 

ale proiectului Servus! Cluj-Napoca 2021 Capitală Europeană a Culturii. Astfel, în lunile iunie-

iulie, studenții și masteranzii, sub coordonarea Elena Basso Stănescu - Prof. Univ. Dr.  și a lui 

Lucian Broscatean- Lect. Univ. Dr.  au realizat peste 30 de variante de design. În perioada 

următoare, urmează să fie selectate cele mai interesante propuneri.  
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Alocarea unui fond destinat susținerii financiare a Candidaturii pentru titlul de 

Capitală Europeană a Culturii 2021, din partea Consiliului Local Cluj-Napoca 

 Orașele care se înscriu în competiția pentru desemnarea Capitalei Europene ale Culturii 

trebuie să completeze o aplicație și să răspundă unor întrebări ce vizează propunerea culturală, 

profilul orașului, dimensiunea internațională a orașului, capacitatea de implementare, 

configurația bugetelor, implicarea populației locale în proiect și comunicarea internațională a 

proiectului. 

 În acest sens, Ministerul Culturii din România, organismul desemnat cu gestionarea 

candidaturii, a lansat în data de 10 decembrie 2014  Apelul adresat orașelor candidate din 

România. Acesta este documentul de bază (suma criteriilor de evaluare) la care ne referim în 

redactarea aplicației orașului Cluj-Napoca. 

 Documentul se găsește pe site-ul special creat de către Ministerul Culturii la 

adresa:http://www.capitalaculturala2021.ro/Files/docs/Call%20for%20submission%20of%20ap

plications_ro.pdf 

În vederea completării capitolului 6 din Formularul de Candidatură, trebuie să 

răspundem la  următoarele întrebări : 

 În cazul în care oraşul intenţionează să utilizeze fonduri din bugetul său anual pentru 

cultură pentru finanţarea proiectului Capitală europeană a culturii, vă rugăm să precizaţi 

suma în cauză începând cu anul depunerii ofertei până în anul pentru care este acordat 

titlul de Capitală europeană a culturii.  

 Ce sumă din bugetul anual general intenţionează oraşul să cheltuiască pentru cultură 

după anul pentru care este acordat titlul de Capitală europeană a culturii (în euro şi în % 

din bugetul anual general)?  

 Vă rugăm să explicaţi bugetul operaţional general (şi anume fondurile rezervate în mod 

special pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale). Bugetul ar trebui să acopere faza 

de pregătire, anul pentru care este acordat titlul, evaluarea şi dispoziţiile pentru 

activităţile ulterioare.  

 Cum sunt defalcate veniturile care vor veni dinspre sectorul public pentru a acoperi 

cheltuielile operaţionale?  

 Autorităţile responsabile de finanţele publice (municipalitatea, autorităţile regionale, 

autorităţile naţionale) au votat deja sau şi-au luat angajamente financiare pentru a 

http://www.capitalaculturala2021.ro/Files/docs/Call%20for%20submission%20of%20applications_ro.pdf
http://www.capitalaculturala2021.ro/Files/docs/Call%20for%20submission%20of%20applications_ro.pdf
http://www.capitalaculturala2021.ro/Files/docs/Call%20for%20submission%20of%20applications_ro.pdf
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acoperi cheltuielile operaţionale? Dacă nu este cazul, când intenţionează s-o facă?  

 În cazul în care oraşului i se acordă titlul de Capitală Europeană a Culturii, care este 

calendarul de primire, de către oraş şi/sau organismul responsabil de pregătirea şi 

punerea în aplicare a proiectului privind Capitala Europeană a Culturii, a fondurilor care 

vor acoperi cheltuielile operaţionale?  (Această întrebare este opţională în etapa de 

preselecţie)  

 

 În vederea redactării răspunsurilor, este necesară stabilirea bugetului alocat pentru 

cheltuielile operaționale ale proiectului Cluj-Napoca 2021 Capitală Europeană a Culturii 

(2017-2022). 

Autoritățile locale și regionale ( județene ), precum și comunitățile pe care le reprezintă 

sunt beneficiarii direcți ai câștigării titlului de Capitală Europeană a Culturii. Prin urmare este 

firesc să fie și principalii contributori la Bugetul Operațional. 

Astfel, Consiliul Local a aprobat în data de 3 iunie 2015, cu unanimitate de voturi, HCL 

nr. 202  prin care se angajează să susţină financiar proiectul Cluj-Napoca 2021 - Capitală 

Europeană a Culturii,  în perioada 2017 - 2022, cu suma de 15 milioane de euro.  

Suma devine accesibilă doar dacă orașul va câștiga acest titlu, fiind o garanție în fața 

juriului internațional privind determinarea autorităților de a implementa proiectul. 

Suma propusă reprezintă rezultatul unei analize comparate a bugetelor alocate de către 

orașe candidate la acest titlu și acoperă cheltuielile de implementare ale programului de 

candidatură. Totodată, ea este gândită astfel încât să nu îngreuneze nejustificat capacitatea 

financiară a municipiului Cluj-Napoca. În luna septembrie Asociația Cluj-Napoca 2021 CCE, va 

supune atenție Consiliului Județean Cluj propunerea financiară de susținere a proiectului de 

candidatură sprijinirea candidaturii orașului Cluj-Napoca, în maniera documentului din Anexa 1. 

 


