
 

 

fost odată ca niciodată... 

… o poveste despre meșteșugurile populare care reprezintă în aceeași măsură o moștenire 

culturală transmisă din generație în generație, ocupația „de iarnă” a țăranilor și o sursă de venituri 

suplimentare.  

Proiectul „Atelierul de meşteşuguri” - Transilvania de Nord, finanțat prin PODRU, DMI 5.2,  a 

dăruit ardelenilor un vehicul pentru strămutarea tradiţiei din lada de zestre pe Facebook. Peste 300 de 

iubitori ai artei populare au învăţat vreme de doi ani meşteşuguri uitate, tehnici de marketing şi au 

descurcat iţele antreprenoriatului. 

„Atelierul de meşteşuguri” lasă moştenire comunităţilor rurale 31 de ateliere echipate cu meşteri 

în afaceri şi unelte noi, trei asociaţii locale ale artizanilor clujeni şi oglinda virtuală a măiestriei lor. 

Dincolo de reuşitele proiectului şi ale artizanilor talentaţi care l-au făcut posibil, „Atelierul de 

meşteşuguri” a susţinut reînvierea unui element fundamental al vieţii satului şi a sentimentului de 

apartenenţă la comunitate. Oamenii s-au regăsit în spaţiul aproape dispărut al vechii şezători şi au 

primit sprijin să îi restaureze rostul de odinioară.   

Centrul de Informare şi Consiliere pentru Meşteşugari, găzduit de sediul World Vision 

România din Cluj – Napoca, a oferit meşterilor populari ardeleni consultanţă pentru dezvoltarea 

afacerilor şi informaţii despre surse de finanţări nerambursabile şi calendarul târgurilor de artizanat din 

România. 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
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Atelierul de meşteşuguri Transilvania de Nord  
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fost odată ca niciodată... 
 

…o poveste despre cum o mână întinsă unor oameni muncitori și dedicați poate schimba 

destine. O poveste despre cum un proiect european de formare a resurselor umane nu își uită grupul 

țintă după cele 36 de luni de implementare, ci privește cu mândrie ce a lăsat în urmă.  

E povestea proiectului BISnET, finanțat prin PODRU, DMI 3.1, prin care 180 de persoane au 

urmat cursuri de formare antreprenorială, dintre care peste 20% și-au dezvoltat apoi propriile afaceri. 

Proiectul a oferit consultanță pentru înființarea de start-up-uri pentru peste 300 de persoane interesate 

și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor altor 900 de persoane.   

Proiectul a avut o viziune integratoare și nu a neglijat faptul că cel mai bine se învață din 

experiență. În cadrul inițiativei s-au creat birouri regionale și puncte de informare care să faciliteze 

activități de networking în comunitatea  antreprenorială din regiune.     
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
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Sprijin pentru dezvoltarea inițiativei private în Macroregiunea unu 

(RO1) – BISnET 
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fost odată ca niciodată... 

…o poveste despre o clădire încărcată de istorie. Orașele au propriul lor suflet! El este format de 

curgerea istoriei și a timpului. Îl găsim într-o clădire, pe o alee sau într-un parc. 

Proiectul de restaurare a ansamblului monument istoric, finanțat prin POR, DMI 1.1, valorifică 

istoria orașului Cluj și asigură catapultarea stilului arhitectonic tradițional de secol XIX în vizunea 

durabilă a contemporaneității.  

Prin transformarea clădirii Casino în pavilion expoziţional, proiectul propune revenirea la 

desfăşurarea în incinta acesteia de expoziţii, festivităţi culturale, recitaluri dramatice sau muzicale şi 

primiri oficiale.  

Prin restaurarea Parcului Central „Simion Bărnuţiu” se creează armonie şi echilibru elegant 

între zona verde, zona de loisir (aleile parcului) şi complexul de clădiri de însemnătate istorică din 

incinta parcului. 

În trecut, Farul din Alexandria a fost considerat o realizare excepțională pentru că ghida navele 

către portul egiptean. Astăzi, proiectul de restaurare a ansamblului istoric este farul cultural al orașului 

Cluj-Napoca.  

Cultură, tradiție, relaxare și potențial turistic într-o singură poveste!   
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
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Restaurarea ansamblului monument istoric 

Parcul Central ,,Simion Bărnuţiu’’ şi Cazino din Municipiul Cluj-

Napoca 
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     fost odată ca niciodată...    

  

”Când m-am înscris la cursul pe care tocmai l-am finalizat am crezut că va fi doar o activitate cu care 

să îmi umplu timpul liber din vacanță. Însă, pe măsură ce am luat parte la întâlniri, am văzut că am de-a face 

cu oameni drăguți și care doresc să împartă cunoștințele lor. Am aflat multe lucruri noi, însă acum am înțeles 

importanța comunicării și a lucrului în echipă”, a declarat un cursant care a participat la sesiunile de 

instruire din cadrul proiectului derulat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă.   

Cei 265 beneficiari ai proiectului au participat la cursuri diverse de sprijinire a 

antreprenoriatului. Profilul acelora care au pus cea mai mare pasiune în ideile lor de afaceri a fost 

prezentat într-un Catalog al Micilor Antreprenori Rurali.  

Din dorința de a crea o altă finalitate a cursurilor - nu doar înmânarea diplomelor - s-a decis că 

este oportună organizarea unui cadru în care micii antreprenori rurali să-și prezinte ideile în care cred și 

pe care vor sa le pună pe picioare. Conferința Parteneriat pentru Antreprenoriat Rural organizată la 

finalul proiectului și-a dorit crearea unui spațiu al dialogului, al parteneriatelor de orice tip, între 

antreprenori și investitori, între organizații care vor să clădească proiecte inovatoare având la bază 

rezultatele și experiența acestui proiect, un spațiu deschis conexiunilor, un eveniment care să dea roade 

în timp. 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
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Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi 

promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole 
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    fost odată ca niciodată... 
 

 

...o poveste despre specialiști din domeniul universitar care îmbină în mod eficace teoria cu 

practica! 

Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor şi provocărilor existente atât în mediul economic, cât şi 

în cel universitar. Astfel, este nevoie ca personalul didactic din învăţământul superior tehnic să 

beneficieze de o pregătire şi formare continuă în ceea ce priveşte utilizarea şi aplicarea TIC pentru a 

putea introduce rapid permanentele inovaţii caracteristice în procesul didactic.  

Printre rezultatele proiectului, finanțat prin POS DRU, DMI 1.3 se numără: 800 de cadre 

didactice universitare instruite în domeniul utilizării TIC în procesul didactic, 200 de cadre didactice 

tinere asistate la debutul în cariera didactică, 900 de discipline tehnice având materialul educațional 

integral în format electronic, o platforma informatică complexă cu acces la toate materialele 

educaționale create, un program de formare dedicat utilizării ultimelor tehnologii în procesul didactic 

și un program de mentorat pentru asistarea la debutul în cariera didactică.  

Platforma Dida Tec realizată în cadrul proiectului a fost dezvoltată ca urmare a necesității 

pentru publicarea și prezentarea standardizată a materialelor didactice către studenți. 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
 

�� 

Școala universitară – Dida Tec 
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