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Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca 

Proiectul susţine candidatura oraşului Cluj-Napoca la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021 

 

 

IN_CLUJ_ART ! 
 

 

PROIECTUL 

 Promovează prin artă incluziunea socială, nediscriminarea și multiculturalitatea, ca 

valori importante, pentru o societate modernă și dinamică, în același timp atentă la toți 

membrii săi; 

 Sprijină creația sau selecția momentelor artistice, care vorbesc despre diversele aspecte 

ale incluziunii (nediscriminare, ocupare, mobilitate, combaterea prejudecăților, combaterea 

sărăciei, condiții de viață decente);  

 Sprijină tinerele talente din comunitatea clujeană, prin valorificarea potențialului lor artistic 

și de creativitate, să contribuie la stimularea realizării actelor artistice veritabile în rândul 

tinerilor. 

 

ACTIVITĂȚI/CALENDAR  

 Lansarea concursului de creație și interpretare pentru tinere talente în domeniile dans, 

muzică și teatru, cu tematica incluziunii sociale;  

 Promovarea evenimentului și prezentarea juriului, până în 28 septembrie 2016; 

 Realizarea unei sesiuni de audiții/preselecții a momentelor care să fie incluse în 

spectacolul-concurs finală, din 29 octombrie 2016, la Cinema Dacia, cartierul Mănăștur, str. 

Bucegi, nr. 11; 

 Organizarea unui spectacol-concurs cu premii în care să fie prezentate publicului cele 

mai reușite 12 momente artistice selectate, în data de 17 noiembrie 2016,  în aceeași locație. 

Intrare gratuită; 

 Premierea primilor clasați la fiecare dintre secțiuni (dans, muzică, teatru). Invitați 

speciali vor fi ONG-uri din Cluj-Napoca ai căror beneficiari  au veleități artistice. 

 

CINE POATE CONCURA? tineri între 15-25 de ani cu potențial creativ artistic – elevi, studenți, artiști 

amatori. 

 

CUM POȚI SĂ TE IMPLICI? (te interesează să susții, să promovezi evenimentul sau să fii voluntar ?) 

A) SĂ PARTICIPI ACTIV  

 ca artist prin crearea/interpretarea de momente coregrafice, interpretarea/reinterpretarea 

unor compoziții muzicale si/sau adaptarea de text, interpretări instrumentale, creare de 

scenarii dramatice, punere în scenă a unor fragmente de piese de teatru etc; 

 ca spectator și susținător al tinerilor artiști în timpul preselecțiilor și al spectacolului - concurs. 

 

B) SĂ PROMOVEZI 

 personal evenimentul, prin promovarea producțiilor proprii sau ale celor care participă la 

concurs, inclusiv pe rețelele de socializare; 

 dacă ai personalitate juridică/esti persoană publică, prin mijloacele media cu care colaborezi. 

 

C) SĂ PARTICIPI LA PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR  

 prin sume de bani cu titlul de sponsorizare a premiilor, 
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 prin alte beneficii acordate concurentilor, ca de exemplu: abonamente la sala de dans, bazin 

de înot, bilete sau abonamente la concerte sau festivaluri, spectacole de teatru, film, 

sponsorizarea participarii la cursuri din domeniul artisitic, etc;  

 

D) SĂ SPRIJINI ORGANIZAȚIILE ACTIVE ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII prin promovarea 

activităților acestora, implicare în activități de voluntariat, strângere de fonduri etc. 

 

BENEFICIILE TALE 

Dacă decizi să te implici în proiectul In_Cluj_Art: 

• Te asiguri că potențialul tău creativ ia o formă concretă, este prezentat publicului și evaluat de 

profesioniști în domeniu; 

• Câștigarea premiilor puse în joc; 

• Poți să devii „vânător de talente”; 

• Câștigi noi prieteni; 

• Te familiarizezi cu problemele sociale ale persoanelor excluse social, sau cu risc de excludere; 

• Conștientizezi prejudecățile și stereotipurile cu care ne confruntăm, fiecare dintre noi, și vei fi 

mai atent pe viitor la capcana în care se poate cădea ușor; 

• Căștigi notorietate; 

• Poți să devii sponsor pentru viitorii artiști din comunitatea ta; 

• Poți să devii voluntar la una dintre organizațiile neguvernamentale care sprijină persoane 

dezavantajate; 

 

CINE SUNTEM NOI? Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială (PROIS-NV) 

este o structură asociativă, nonprofit, ce regrupează 70 de organizații din Regiunea de Nord-Vest, 

active în domeniul dezvoltării resurselor umane (învățare pe tot parcursul vieții, ocupare, incluziune 

socială), organizații care sprijină dezvoltarea durabilă a comunităților și organizațiilor. Prin acțiunile 

noastre, dorim să diminuăm dezechilibrele sociale, să stimulăm dezvoltarea economică, socială și 

culturală durabilă a Regiunii Nord-Vest, în scopul creșterii calității vieții. 

PROIS-NV organizează frecvent dezbateri, simpozioane și conferințe, având un interes special 

pentru proiectele dedicate educației, sănătății, societății în general, evidențiind ori de câte ori este 

posibil moștenirea noastră culturală, atât în proiectele derulate în țară, cofinanțate de către Consiliul 

Local al municipiului Cluj-Napoca, proiecte cu finanțare europeană sau fonduri norvegiene, dar și în 

cele în care momentan este partener internațional (ERASMUS +).  

Fiind preocupați de ceea ce înseamnă integrarea socială a grupurilor vulnerabile și incluziunea 

socială, în general, ne dorim sensibilizarea tinerei generații vis-a-vis de persoanele dezavantajate, 

prin intermediul artei și prin implicarea ei efectivă, prin prezentarea de momente, care să oglindească 

crâmpeie din viață, filtrate prin ochii, sufletele și creativitatea reprezentantilor acesteia. 

 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT: 

DENUMIRE: IN_CLUJ_ART – Incluziune prin artă pentru tinerii clujeni   

LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI: Cluj-Napoca 

VALOARE PROIECT: 10.000 LEI 

BENEFICIAR: Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială”- 

PROIS-NV 

ADRESA: Cluj-Napoca, str. Fluerașului nr. 3 

COD FISCAL: 26490747 

DATE BANCARE: Banca Transilvania – Sucursala Cluj-Napoca 

CODUL IBAN: RO53BTRL01301205U28722XX 

TELEFON: 0264-412527; FAX : 0264-413019; E-MAIL: in_cluj_art@prois-nv.ro 

WEB SITE: http://www.prois-nv.ro/continut_621-in-cluj-art-concurs-de-tinere-talente 

http://www.prois-nv.ro/continut_621-in-cluj-art-concurs-de-tinere-talente

