
 
 

 
                                                                          

 

 

 
Municipiul Craiova 

Primaria Municipiului Craiova 

 
 

IPA CIFATT Craiova 

INVITAȚIE 
Atelier politica civila (Workshop) 

proiect RESTART_4Danube 
Boosting cREative induSTRies in urbAn Regeneration for a stronger Danube region 

 
(Stimularea industriilor creative în regenerarea urbană pentru o regiune dunăreană mai 

puternică)  
 

Orașele din regiunea Dunării se confruntă cu provocări în dezvoltarea unei culturi care generează sinergii 
publice/private pentru promovarea IMM-urilor și stimularea comunităților urbane creative. Pentru a depăși aceste 
provocări, obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea condițiilor-cadru si a instrumentelor de politică 
prin susținerea Strategiei de Specializare Regională si Locală RIS3 pentru un nou model de Regenerare Urbană 
care implică Industrii Culturale si Creative (ICC).  

Primăria Municipiului Craiova, în calitate de oraganizator, alaturi de IPA Craiova, este încântata să vă 
invite la primul Atelier de Politica Civila in cadul proiectului RESTART4Danube, cofinanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene, în cadrul programului transnațional Dunarea, Apel 3,  prioritatea 1, obiectivul specific 1.1 - 
Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru inovare.  

Obiectivul atelierului este de a discuta despre provocarile, nevoile, ideile și sugestiile factorilor implicati 
in domeniul industriilor cultural creative in vederea elaborarii unui Plan de Acțiune Locala cu scopul de a sprijini 
serviciile cultural creative și de a consolida antreprenoriatul în industriilor creative si culturale din municipiul 
Craiova. Atelierul va servi, de asemenea, la consolidarea ecosistemului creativ local. 

Grupul tinta al atelierului este reprezentat de Primaria Municipiului Craiova, Consiliul Judetean Dolj, 
ADR Sud-Vest Oltenia, institutii de cultura si arta, Universitatea din Craiova si Institute de Cercetare, 
intreprinderi si IMM-uri care lucreaza in domeniul industriilor creative, culturale, Camera de Comert si Industrie 
Dolj, ONG-uri, Ordinul Arhitectilor, organizatori de evenimente in domeniul industriilor creative, culturale, 
publicul larg.  

Primăria Municipiului Craiova si IPA Craiova joacă un rol important în consorțiu, fiind responsabile de 
elaborarea Planului de Acțiune Locala in Craiova. 

Va invitam in data de 24 februarie 2021, ora 11:00, pe platforma Zoom, pentru a identifica prioritati 
pentru dezvoltare urbana in domeniul industriilor creative. 

Pentru confirmare si inscriere, va rugam sa ne transmiteti pana pe data de 22.02.2021 un e-mail cu datele 
dumneavoastra de contact pe adresele: office@ipacv.ro, gabriela.canureci@ipacv.ro, 
implementare@primariacraiova.ro, Tel. 0741031302. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                



 
 

 
                                                                          

 

Atelier Politica Civila 

24 februarie 2021, Ora 11.00  

RESTART_4Danube 

Stimularea industriilor creative în regenerarea urbană pentru o regiune dunăreană mai 
puternică 

Locatie Intalnire: online, platforma zoom,  

Link: https://zoom.us/j/4889922209?pwd=VGs3YS85YytHZm9weE9IaEl0RHVuUT09  

Meeting ID: 488 992 2209       Passcode: CX3771 

Moderator: Dr. Gabriel Vladut 

Agenda 

    24 februarie 2021 

11:00 – 11:10 Cuvant de bun venit 
Daniela Barbu, Viceprimar Municipiul Craiova  

11:10 – 11:40 Prezentarea proiectului RESTART_4Danube si a obiectivelor proiectului. 
Roxana Pirşoi, Primaria Municipiului Craiova 

11:40 – 12:00 Rezultatele studiului regional ’’Danubian baseline study’’ 
Dr. Gabriela Bancescu, IPA CIFATT Craiova 

12:00 – 12:15 Bune practici pentru consolidarea industriei creative culturale 
Dana Bosoteanu, Primaria Municipiului Craiova 

12:15 – 12:30 Abordarea problematicii regenerării urbane în exercițiul financiar 2021-2027 
Daniel Vâlceanu, consilier evaluare-examinare, Direcția Politici și Strategii, 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

12:30 – 12:45 Sustinerea antreprenoriatului creativ prin strategii urbane bazate pe 
creativitate; bune practici URBACT  

Dr. Cristina Barna, Ad-Hoc Expert Programul URBACT,  
domeniul Antreprenoriat si IMM-uri competitive  

12:45 – 13:00 

 

 

Sinergii cu programul Interreg VA, Romania – Bulgaria; Îmbunătățirea 
mobilității și a ocupării forței de muncă în industriile culturale și creative  

Daniel Neagoe-Bacanu, Asociatia Mereu pentru Europa 

13:00 – 13:15 

 

 

 Planul Local de Actiune: ’’Noi spatii pentru experimentare, inovare si 
antreprenoriat in sectorul industriei creative cuturale’’ Concept si obiective 

Dr. Gabriel Vladut, IPA CIFATT Craiova 

13:15 – 13.30 Propuneri, idei si sugestii pentru realizarea unui Plan Local de Actiune al 
Municipiului Craiova cu scopul sprijinirii serviciilor industriei creative 

cuturale si consolidarea antreprenoriatului acestui tip de servicii 
Discutii si propuneri 

Moderator: Dr. Gabriel Vladut, IPA CIFATT Craiova 

Sfarsit 



 
 

 
                                                                          

 

 
Municipiul Craiova 

Primaria Municipiului Craiova 

 
 

IPA CIFATT Craiova 

                                                             

Workshop – Scop si Asteptari 
 

Conform definitiei UNESCO, industriile culturale si creative ,,sunt activitatile economice care combina 
crearea, producerea si comercializarea continuturilor creative cu o natura culturala". 

Urmatoarele sub-sectoare ale economiei pot fi incadrate in definitie: arte vizuale (pictura, sculptura, 
fotografie), arte de scena (teatru, dans, circ), creatia literara si muzicala, film si televiziune, jocuri video, 
muzica, carti si presa, patrimoniu (muzee, biblioteci, situri arheologice, arhive), design (design 
vestimentar, grafic, de interior, de produs), arhitectura, publicitate, dezvoltare de software - TIC.  

Proiectul Restart4Danube abordează cooperarea transnațională, bazata pe inovare, proprietate 
intelectuala.  

Proiectul va promova investițiile în întreprinderi bazate pe CDI, concentrându-se pe sectorul industriilor 
culturale si creative datorită potențialului său de creștere (creează 5,3 % din valoarea totală a UE). 

 

Bazandu-ne pe aceste definitii si considerente, Workshop-ul isi doreste sa identifice: 

• domeniile de competenta ale Municipiului Craiova, in sectorul industriilor culturale si creative 

• domeniile si categoria de evenimente, in sectorul industriilor culturale si creative, care pot 
promova imaginea Municipiului Craiova, la nivel national si international 

• infrastructura necesara punerii in valoare a domeniilor identificate 

• prioritatile Planului de Actiune Locala (LAP) si Actiunilor de Implementare necesare.   

Parteneri (25) din Romania, Germania, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Austria, Ungaria, Bosnia 
Hertegovina, Serbia, Ucraina, Republica Moldova, Estonia. 

 
Bune practici: 

Fundatia Olandeza Premsela Design - https://live.hetnieuweinstituut.nl/en, promovează dezvoltarea unui 
design economic, social, internațional, regional și cultural olandez orientat spre public 

CIDA - https://www.artsprofessional.co.uk/services/supplier/cida-cultural-industries-development-
agency, agenție ce furnizeaza servicii de consultanta pentru industriile creative și culturale. 

Landry - https://www.landrysinc.com/, Comedia - https://www.facebook.com/Comedia-
850152721668019/ - utilizeaza creativitatea ca set de instrumente pentru dezvoltarea urbană. 

PRATT- https://www.pratt.edu/, NESTA - https://www.nesta.org.uk/ - entitati de formare, concentrate 
pe  dezvoltarea industriilor creative. 

Strategia Municipiului Cluj https://clujbusiness.ro/market-overview/business-support/cluj-napoca-
fostering-creativity-innovation-for-a-smart-city/ Strategia de regenerare urbană bazată pe industria 
creativă și culturală;  Stimularea creativității și inovării pentru un oraș inteligent. 
 


