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I. Scopul și viziunea strategiei de revigorare a meșteșugurilor în 

Regiunea de Vest a României 
 

1.1. Scopul planului de acțiuni – dezvoltarea activității meșteșugărești în 

Regiune  

Planul de acțiuni expus în acest document are drept scop stimularea activității economice privind 

practicarea meșteșugurilor tradiționale în Regiunea de Vest a României. În speță, este vizată practicarea 

independentă a unor meșteșuguri ca activități lucrative stabile și care să genereze oportunități de 

ocupare. În acest scop, este necesară elaborarea, și ulterior punerea în practică, a unui ansamblu de 

măsuri si mecanisme care să genereze practici sustenabile de realizare a activității meșteșugărești. 

1.2. Viziunea planului de acțiuni – modernizarea activității meșteșugărești în 

Regiune  

Viziunea acestui plan este aceea că revigorarea meșteșugurilor în Regiune va conduce la îmbunătățirea 

calității vieții persoanelor neocupate din zonă, precum și a celor care practică deja meșteșuguri sau sunt 

interesate de oportunitățile oferite de această activitate economică. Conform acestei viziuni, 

revigorarea meșteșugurilor este asimilată totalității demersurilor de transformare a meșteșugurilor 

tradiționale în activitate economică durabilă prin adaptarea activității și rezultatelor sale la noile realități 

economice dictate de nevoile și cerințele pieței. Transformarea meșteșugurilor în opțiune economică 

durabilă este gândită ca rezultat al mixului de tehnici de producție și de comercializare inovatoare cu 

tehnicile tradiționale. 
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II. Situația curentă a meșteșugurilor în Regiunea Vest 
 

2.1. Meșteșuguri practicate în Regiunea Vest 

Regiunea Vest, suprapusă pe teritoriul a trei vechi regiuni istorice (Banat, Crișana și Transilvania) și al 

județelor Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș Severin reunește o diversitate de moșteniri culturale adunate 

în secole de existență a poporului român, ceea ce a condus la formarea de obiceiuri, tradiții, credințe, 

moduri de viață diferite și diverse între locuitorii regiunii. Regiunea Vest a fost un spațiu influențat de 

popoare ca austriac, german, ungar și într-o măsură mai mică bizantino-grecesc, slav și turco-otoman. În 

Regiune conviețuiesc numeroase etnii însă cele mai mari ponderi le au cei de etnie română și maghiară, 

ce acoperă 87,5%, respectiv 5%. În ciuda existenței unui fond bogat de culturi și tradiții, activitățile 

meșteșugărești nu dispun de suficiente pârghii de dezvoltare.1 

În județul Timiș olăritul este unul din cele mai întâlnite meșteșuguri. Utilitatea obiectelor este mai presus 

de aspectul estetic, principalele centre active aflându-se în localitatea Jupânești (exemple: Velcu 

Trandafir, Barbos Martin) și Dumbrava (exemple: Ioan Brita şi Carolina Costineanu). În județ întâlnim de 

asemenea: creația costumelor populare (localitățile: Făget, Recaș; exemplu: Valentina Ciaca), rotăritul 

(exemplu Rudolf Trust2), prelucrarea și sculptura lemnului (exemplu: Marius Cârja3, Timiș Construct4), 

confecționarea încălțămintei tradiționale5 (nădicași, cioci, bocke sau pantofi), ceasornicărie și bijuterie 

(exemplu: Emil Kindlein6), iconografia și arta florală, împletituri vegetale (pănușă)7. 

Meșteșugurile întâlnite în județul Arad sunt olăritul (Centre de producere a ceramicii: Bârsa, Târnăvița), 

rotăritul, împletiturile de nuiele, arta lemnului, cizmăria8, țesutul și creația costumelor populare (Șicula, 

Bârsa, Buteni), broderia, cojocăritul, dogăritul9. 

Meșteșugurile răspândite în județul Hunedoara sunt: țesătoria (Zam), creația de costume populare 

(Geoagiu, Mărtinești, Orăştioara de Sus), broderie (Boșorod), cizmărie, cojocărie (exemplu: Balșa, Beriu, 

                                                           
1
 Planul pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 realizate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, 2014 

  http://www.adrvest.ro/index.php?page=articol&aid=1106 
2
 Ghinea, Cristian -Banaterra Rotăria, meşteşug uitat, decembrie 2011 

3
 Vasi, Simona – Renașterea Bănățeană Meşteşug cu banţic şi mezdreală, iunie 2011  

4
 Timiș Construct Mestesug rustic contemporan: seturi de mobilier din lemn masiv l  

5
 Mîț, Adriana – PressAlert.ro În satele din Banat, Localnicii se cunosc după pantofi. Ce meșteșug aparte, vechi de sute de ani, încă 

se mai păstrează, august 2014 
6
 Popescu, Ioana Istoria unui meșteșug în imagini, la librăria Cărturești din mall aprilie 2012  

7
 Tradiții.ro Impletiturile vegetale - mestesug traditional  

8
 Actualități Arad – ziarul electronic al arădenilor Monografii: meșteșugurile populare în Șicula 

9
 Banaterra CAP. VII Mica industrie, meşteşugurile, comerţul şi transportul  

http://www.adrvest.ro/index.php?page=articol&aid=1106
http://www.timisconstruct.ro/articole-si-noutati/articole-de-specialitate/mestesug-rustic-contemporan-seturi-de-mobilier-din-lemn-masiv.html
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Mărtinești, Vorța) prelucrarea lemnului (exemple: Cooperativa Hațegana10, Băcia, Beriu, Boșorod, 

Turdaș), prelucrare marmură (Brănişca, Băcia,), împletitul stupilor11, ceramica maronie (Obârșia12, 

Petriș), fierăritul, pictarea icoanelor pe sticlă (Gurasada) și prelucrarea pietrei ornamentale (Rapoltu 

Mare). 

În județul Caraș Severin principalul meșteșug este olăritul practicat în prezent la Biniș (exemplu: olarul 

Ionică Stepan13), în trecut existând centre de olărit la Sasca Română, Potoc, Socolari, Slatina – Nera, 

Ilidia, Moldova Veche, Lăpușnicul Mare, Carașova. 

 

2.2. Exemple de organizații din Regiunea Vest cu rol de sprijin pentru 

meșteșuguri  

În județul Timiș activitățile meșteșugărești fac obiectul de interes al unei suite de structuri publice și 

private care prin activitățile desfășurate sprijină continuitatea și dezvoltarea sectorului. Exemplificăm o 

parte a acestora: Consiliul Judeţean Timiş, atât în mod direct, cât și indirect prin instituțiile competente 

din subordine cum ar fi: Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș14 (ce are în coordonare Centrul de 

pregătire și perfecționare în domeniul meseriilor tradiționale de la Coșevița, Tomești, Giroc și Jupânești 
15), Muzeul Satului Bănăţean, Muzeul Satului din Timişoara, Muzeul de Artă; Fundaţia Rubin16; Oficiului 

Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație Timișoara (inclusiv prin Programului național multianual pentru 

susținerea meșteșugurilor și artizanatului); Universitatea de Vest din Timișoara (inclusiv prin activități de 

tip proiect, cum ar fi “Patrimoniul viu – O resursă nelimitată pentru dezvoltarea turismului”17 în cadrul 

căruia Camera de Comert, Industrie și Agricultură Timis este co-partener); Mănăstirea Timişeni- Şag din 

cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei (organizator al taberei de creaţie „ Icoana în suflet de copil”18); Centrul 

Regional de Afaceri din Timișoara; Grupul de Acțiune Locală Triplex CONFINIUM; Grup de Acțiune Locală 

                                                           
10

 Barboni, Petronela - Servus – cotidian județean independent Hunedoara (ediția online) „Haţegana” păstrează meşteşugul 
tradiţional prin costume populare și artizanat  
11

 Molnar, Robin Muzeul Satului Hațegan de la Peșteana iulie 2013  
12

 Oradea Mea Târgul meșterilor populari: artizanat sau meșteșuguri tradiționale? Iulie 2011  
13

 Petcu, Gabriela – Internațional Curentul Interviu cu Ionică Stepan iulie 2012  
14

 Centrul de cultură și artă al județului Timiș http://www.ccajt.ro/  
15

 România Liberă Meșteșugurile tradiționale reînvie   
16

 Fundația Rubin Centru de proiecte culturale  
17

 Proiectul  ' Patrimoniu viu — o resursa nelimitata pentru dezvoltarea turismului' vizeaza valorizarea patrimoniului cultural si 
natural ca resursa pentru turism in zona transfrontaliera, transformarea acestuia in produse turistice cat si constientizarea 
oamenilor din comunitatile investigate privind importanta conservarii si promovarii patrimoniului viu prin turism.este finantat 
prin Programul de Cooperare Transfrontaliera IPA Romania — Republica Serbia si este derulat de Universitatea de Vest Timisoara 
in parteneriat cu CCIA Timis, Institutul Intercultural Timisoara si Primaria orasului Kikinda din Serbia. 
(http://www.opiniatimisoarei.ro/patrimoniu-viu-resursa-pentru-dezvoltarea-turismului-rute-turistice-tematice-in-regiunea-
transfrontaliera-romania-serbia/13/11/2014/ ) 
18

Patriarhia Română – Mitropolia Banatului Tabără de creaţie la Mănăstirea Timişeni- Şag  

http://www.ccajt.ro/
http://www.opiniatimisoarei.ro/patrimoniu-viu-resursa-pentru-dezvoltarea-turismului-rute-turistice-tematice-in-regiunea-transfrontaliera-romania-serbia/13/11/2014/
http://www.opiniatimisoarei.ro/patrimoniu-viu-resursa-pentru-dezvoltarea-turismului-rute-turistice-tematice-in-regiunea-transfrontaliera-romania-serbia/13/11/2014/
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- „Timiș Torontal Bârzava”, Asociația „Grupul de Acțiune Locală Banat - Vest”, Asociația Microregională 

"Țara Făgetului”, primării etc. 

Cele mai importante manifestări din județul Timiș care au ca obiectiv central meșteșugurile sunt: Târgul 

Meşterilor Populari19 (ce reunește anual meșteri populari din toată țara și care au specializări diferite: 

prelucrarea osului, lemnului, realizarea de țesături, măști, podoabe), Târgul Olarilor20, Târgul regional 

pentru artizanat și meșteșuguri din regiunea de vest a țării21, tabere de creație pentru copii, cursuri 

externe de olărit și sculptură în lemn la: Margina, Brănești, Jupânești și Tomești etc.  

În județul Arad identificăm o serie de organizații și evenimente care au capacitatea de a contribui la 

dezvoltarea meșteșugurilor, printre care amintim:  Centrul Cultural Județean Arad22, Complexul Muzeal 

Arad, Atelierul Ceramickids al Palatului Copiilor Arad23, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Asociaţia 

Zibo Help România, S.C. ROMIMPLET S.A. ARAD24, Cooperativa meșteșugărească Arta Lemnului Arad, 

Târgul săptămânal de la Hălmagiu25, Grupul De Acţiune Locală – Valea Superioară A Crişului Alb, 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Lunca Mureșului de Jos”, Asociația Grup de Acțiune Locală Micro-

regiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru etc. 

În Hunedoara, Centrul județean pentru  conservarea și promovarea culturii tradiționale Hunedoara, 

Muzeul Satului Hațegan de la Pesteana, Asociația inter-comunitară „Țara Zarandului”- Leader GAL și 

Asociația „Microregiunea Țara Hațegului -Ținutul Pădurenilor GAL”, Asociația Sargeția GAL 1 se disting a 

fi printre puținele structuri din județ cu rol de suport pentru meșteșuguri. 

În Caraș Severin, Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, 

Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin, Grupul de Acţiune Locală Clisura Dunării, Asociația 

„Poarta Almăjului” sunt printre organizațiile cu potențial de susținere a meșteșugurilor din zonă. 

 

                                                           
19

 Mihai, Diana – Arhiva Timpolis Spectacolul meşteşugurilor străvechi, la Timişoara - Demonstraţii de prelucrare a lutului, a 
lemnului ori a osului, la Târgul Meşterilor Populari septembrie 2012  
20

 Panduru, Adrian – Ziua de Vest Doi olari din 40 duc tradiţia mai departe în Jupâneşti august 2011  
21

 Halunga, Otilia- Agenția Națională de Presă Agerpress Timiș: La Muzeul Satului Bănățean se promovează meșteșugurile 
populare septembrie 2014  
22

 Centrul Cultural Județean Arad http://www.ccja.ro/  
23

 Ceramic Kids Who we are http://www.ceramickids.ro/  
24

 ROMIMPLET S.A. ARAD (S.C.) Despre Noi http://www.impletituri.ro/cms.php?id_cms=4  
25

 Voicu, Sida – Glasul Aradului Meșteșugurile populare din Hălmagiu – între tradiție și modernitate septembrie 2013  

http://www.ccja.ro/
http://www.ceramickids.ro/
http://www.impletituri.ro/cms.php?id_cms=4
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III. Analiza SWOT a meșteșugurilor din Regiunea Vest 
Strengths – Puncte tari 
 
Patrimoniu rural bogat în tradiții și obiceiuri 
păstrate din cele mai vechi timpuri. Moștenire 
culturală deosebită 

Zonă de tradiție meșteșugărească 

Existența unor strategii de dezvoltare rurală care 
vizează dezvoltarea meșteșugurilor 

Existența unor structuri și evenimente care pot fi 
dezvoltate pentru a sprijini mai mulți meșteșugari 

Weaknesses – Puncte slabe 
 
Estomparea tradițiilor locale 

Lipsa de interes pentru activitățile tradiționale 

Slaba infrastructură de asistență pentru afaceri 

Inexistența unei structuri de sprijin disponibilă 
pentru toți meșteșugarii sau cei interesați de 
domeniu 

Inexistența facilităților legislative specifice 
meșteșugurilor. 

Opportunities - Oportunități 
 
Resurse importante ale solului și subsolului 
valorificate și cu potențial de valorificare: tufuri 
calcaroase, nisipuri cuarțoase, argile, piatră 
naturală, balast, lemn, minereuri de metale și 
pietre prețioase și zăcăminte de betonită și 
calcar26. 

Forță de muncă tânără dispusă să se recalifice sau 
să înceapă o afacere pe cont propriu 

Posibilitatea accesării de programe de 
reconversie profesională 

Înființarea de ateliere de artizanat 

Existența în incinta școlilor și clădirilor aflate în 
conservare de spații care pot fi folosite de către 
tinerii întreprinzători 

Interesul crescut pentru produse ecologice și 
tradiționale 

Spațiu multicultural, plurietnic și multiconfesional 

Existența diverselor surse de finanțare disponibile 
pentru formarea meșteșugarilor și desfășurarea 

Threats - Amenințări 
 
Transport rutier dificil între localități  

Interes scăzut pentru promovarea turismului 

Insuficienta promovare a evenimentelor culturale 

Resurse naturale insuficient valorificate 

Migrația forței de muncă calificate din cauza 
ofertelor de muncă scăzute 

Îmbătrânirea populației 

Neîncredere în structurile de tip asociativ 

Constrângeri legislative și fiscale care vor crește 
povara asupra meșteșugarilor 

Pierderea cunoștintelor tehnicilor specifice și 
dispariția unor meșteșuguri din cauza restrângerii 
numărului de meșteșugari tradiționali și a 
îmbătrânirii lor. 

                                                           
26

 Grupul de acțiune locală Sargeția GAL 1 Planul de dezvoltare locală 2012 http://galsargetia.ro/wp-
content/uploads/2014/10/PDL-modif.-oct.-2014.pdf  
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activității meșteșugărești (FSE – POCU, PNDR – 
activități neagricole, FCN și altele) 

Utilizarea GAL-urilor pentru dezvoltarea activității 
meșteșugărești 
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VI. Strategia de revigorare a activității meșteșugărești în Regiunea 

de dezvoltare Vest 
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PILONII REVIGORĂRII ACTIVITĂȚILOR MEȘTEȘUGĂREȘTI 

 

 

1. STRUCTURI 
ORGANIZATE de sprijin 

ale meșteșugarilor 
tradiționali, la nivel 

macroeconomic 

2. STUDII DE PIAȚĂ 
care să evalueze 

potențialul de 
dezvoltare a 

meșteșugurilor 

3. PERSPECTIVE NOI: 
producerea unor 

obiecte moderne, din 
materiale moderne sau 

cu funcționalități și 
elemente moderne  

4. Crearea și 
popularizarea unor 

STRUCTURI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

Profesionalizate 

5. STRATEGII DE 
MARKETING  și 
DESFACERE a 
produselor  

meșteșugarilor 
tradiționali 
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PLAN DE ACȚIUNI 

Măsuri si mecanisme care să genereze practici sustenabile de 

realizare a activității meșteșugărești 
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Pilon 1 

Crearea unei structuri funcționale responsabile de 
relansarea meșteșugurilor și de transformare lor într-o 

activitate durabilă, în paralel cu inițierea, respectiv 
consolidarea, unde este cazul, cooperării constante și 
efective a acestor structuri cu factorii relevanți pentru 

crearea, impulsionarea, sprijinirea și controlul funcționării 
în parametri optimi a activității meșteșugărești. 

 

 

 

 

MECANISME  

În Regiunea Vest sunt active în prezent o suită de structuri de la ateliere de lucru cu capacitatea de 

producție, la asociații concentrate pe vânzarea produselor și autorități ale căror eforturi pot fi 

1. STRUCTURI 
ORGANIZATE de sprijin 

ale meșteșugarilor 
tradiționali, la nivel 

macroeconomic 

2. STUDII DE PIAȚĂ care 
să evalueze potențialul 

de dezvoltare a 
meșteșugurilor 

3. PERSPECTIVE NOI: 
producerea unor obiecte 
moderne, din materiale 

moderne sau cu 
funcționalități și 

elemente moderne  

4. Crearea și 
popularizarea unor 

STRUCTURI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

Profesionalizate 

5. STRATEGII DE 
MARKETING  și 

DESFACERE a produselor  
meșteșugarilor 

tradiționali 
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eficientizate prin colaborarea lor în cadrul unei structuri de tip rețea regională cu misiunea de a furniza 

servicii către meșteșugari.  

Crearea unor structuri organizate de sprijin ale meșteșugarilor tradiționali, la nivel macroeconomic 

(asociații și cooperative) se va face cu sprijinul autorităților locale. Structurile vor avea următoarele 

responsabilități: 

 reprezentarea intereselor meșteșugarilor tradiționali în relațiile cu terți, cum ar fi: marile rețele 

comerciale, stat - ministere, alte ONG-uri, structuri administrative, centre de cultură, primării, 

celelalte asociații și meșteșugari 

 obținerea de fonduri 

 asistență juridică și administrativă 

 promovare 

 pregătire profesională 

 reprezentarea meșteșugarilor tradiționali în scopul obținerii unor beneficii legislative și  

adoptării unei legi moderne și funcționale care să reglementeze organizarea și funcționarea 

activității meșteșugărești. 

În acest sens, este necesară implicarea pentru susținerea legislativă, financiară și logistică a: 

 Inspectoratelor de învățământ, școlilor, Ministerului Educației Naționale (vezi inițiativa Școala 

altfel) 

 Muzeelor 

 Centrelor de conservarea a culturii  

 Caselor de cultură 

 Școlilor populare de artă 

 Asociațiilor de profil 

 Camerelor de comerț și industrie 

 Grupurilor de Acțiune Locală. 

Agenția de Dezvoltare Regională Vest poate îndeplini funcția de structură regională responsabilă de 

închegarea eforturilor realizate în cele patru județe din Regiune pentru creare a unei structuri 

meșteșugărești organizate regionale. 

 

Propunere plan de acțiune pilon 1 
 
L(x) = Luna(x) 
 
L1-L3 Identificarea situației meșteșugurilor și a potențialului de dezvoltare la nivel local și județean*. 
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Activitatea va fi coordonată de primării care vor colabora cu toate structurile reprezentative din aria 
lor și vor elabora un document cu situația desprinsă din teren. Rezultatele tuturor proiectelor 
realizate până în prezent care au vizat meșteșugurile și au condus la crearea de activități 
meșteșugărești și structuri relevante vor trebui identificate și evaluată oportunitatea utilizării lor în 
crearea unei structuri regionale. 
 
* Acest demers va avea la bază recensământul meșteșugurilor din Regiunea Vest. Clasificarea lor se va 
face după domeniul de activitate și materialele utilizate. Se va realiza inclusiv un scurt istoric și se va 
elabora și aplica un chestionar care să permită identificarea așteptărilor, situației reale și potentialul 
actual. 
 
L4 Discuție la nivelul fiecărui județ cu privire la necesitățile identificate în teren și desemnarea unui 
reprezentant județean care să participe activ la toate discuțiile și negocierile ulterioare cu privire la 
crearea unei structuri de sprijin regionale.  Această discuție va fi organizată de Centrul de Cultură al 
fiecărui județ aflat în subordinea Consiliului județean. Este recomandat ca Agenția de Dezvoltare 
Regională Vest să desemneze un reprezentant care să participe la întâlnirile din cele șase județe. 
 
L5-L8 Convocarea unor întâlniri la nivelul fiecărui Consiliu Județean, cu toți meșteșugarii tradiționali 
identificați în teritoriu și luarea unei decizii de către aceștia (prin vot) cu privire la cea mai eficientă 
formă de organizare a structurii regionale de sprijin a meșteșugurilor. În cursul acestor întâlniri 
promovate de către o unitate administrativ teritorială, cu sprijinul unor consultanți juridici și 
financiari, se va explica fiecare formă de organizare propusă, cu avantajele si dezavantajele aferente. 
Este foarte important să li se explice participanților forma de organizare și conducere în detaliu, 
drepturile fiecăruia și obligațiile ce le revin prin includerea în structura respectivă. Totodată, este 
extreme de important să li se explice faptul că această structură va avea recunoașterea și sprijinul 
instituțiilor de stat. 
 
L8-L10 Organizarea și începerea activității Organizației Regionale Meșteșugărești Vest. 

 

Un exemplu de impact al funcționării unei astfel de structuri permanente este replicarea și 

permanentizarea unor acțiuni de succes precum: înființarea de ateliere meșteșugărești, asociații și 

întreprinderi meșteșugărești, derularea de cursuri de antreprenoriat adaptate nevoilor meșteșugarilor, 

de tipul celor oferite în cadrul unor proiecte desfășurate în prezent – cel mai adesea cu finanțare FSE - 

dar care au durată și acoperire limitată. Prin asumarea unor astfel de obiective și responsabilități de 

către o structură permanentă s-ar asigura sustenabilitatea acestor acțiuni, un număr mai mare de 

persoane ar fi sprijinite în demararea activității meșteșugărești iar meșteșugarii actuali și-ar putea 

dezvolta activitatea.  



 

STRATEGIE DE REVIGORARE A MESTESTESUGURILOR – IF, PS 

 

 

 
MECANISME  

Crearea și popularizarea unor structuri de învățământ profesionalizate, pentru calificarea și reconversia 

mâinii de lucru din zona rurală, în domeniul meșteșugurilor artizanale.  

1. STRUCTURI 
ORGANIZATE de sprijin 

ale meșteșugarilor 
tradiționali, la nivel 

macroeconomic 

2. STUDII DE PIAȚĂ care 
să evalueze potențialul 

de dezvoltare a 
meșteșugurilor 

3. PERSPECTIVE NOI: 
producerea unor obiecte 
moderne, din materiale 

moderne sau cu 
funcționalități și 

elemente moderne  

4. Crearea și 
popularizarea unor 

STRUCTURI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

Profesionalizate 

5. STRATEGII DE 
MARKETING  și 

DESFACERE a produselor  
meșteșugarilor 

tradiționali 

Pilon 2 

Pregătirea profesională a meșteșugarilor, cu 
atenție sporită pe transmiterea metodelor de 

adaptare a produselor create la nevoile reale ale 
consumatorului curent 



 

STRATEGIE DE REVIGORARE A MESTESTESUGURILOR – IF, PS 

 Școli și ateliere atestate de Ministerul Educației Naționale cu concursul Școlilor Populare 

de Artă și Centrelor de Conservare și Promovare a Culturii Locale27 

 Cursuri cu participarea  vechilor meșteșugari cunoscători experimentați – care să 

împărtășească în mod special din măiestria lor artistică 

 Construirea de parteneriate la nivel local şcoală – întreprindere care conectează școlile 

cu partenerii locali şi firmele din anumite sectoare economice, în scopul stabilirii unei 

rețele locale care să ofere facilități de instruire practică, să monitorizeze activităţile 

elevilor de către cadrul didactic şi de către un reprezentant al angajatorului și să asigure 

formarea unor deprinderi practice, flexibilitate şi adaptare la cerinţele pieţei muncii 

 Accesarea de fonduri europene care să asigure finanțarea structurilor de calificare în 

meșteșuguri tradiționale,  în general: POCU – Fondul Social European  

 Proiecte motivaționale care să promoveze vechi meserii, valorile românești și să 

motiveze tinerii cu înclinații meșteșugărești în această direcție.  

Un astfel de exemplu este proiectul Fascinația Meșteșugului (Cluj) derulat de videograful 

Matei Pleșa care promovează interviuri scurte cu meșteșugari pasionați prin care sunt 

expuse satisfacțiile ce decurg din practicarea unor meserii tradiționale și din 

desfășurarea activității pe cont propriu.28 

 Stimularea dezvoltării activității economice având la bază ocupații meșteșugărești și a 

înființării întreprinderilor meșteșugărești.  

Concomitent devoltării unei structuri de sprijin dedicate sectorului meșteșugăresc, 

trebuie acordată atenție deosebită familiarizării meșteșugarilor cu modul de funcționare 

a unei activități economice în general. Furnizarea de servicii de orientare și consiliere 

(inclusiv on-line) pentru deschiderea de mici afaceri meșteșugărești trebuie să fie cât 

mai vizibilă și accesibilă tuturor celor interesați.  

 O componentă obligatorie a formării meșteșugarilor este legată de cunoașterea 

procedurilor de înființare a unei mici afaceri și a regulilor desfășurării 

activităților economice de succes. Pentru realizarea acestui obiectiv trebuie 

dezvoltat și promovat un serviciu de orientare și formare privind deschiderea 

unei mici afaceri având la bază ocupații meșteșugărești, prezentarea de modele 

de idei de mici afaceri meșteșugărești, posibilități de obținere de microcredite, 

și oportunități de finanțare, etc. 

                                                           
27

 Un exemplu este atelierul epilot din satul clujean Dezmir unde un absolvenţi ai cursurilor de antreprenoriat 
susținut în cadrul unui proiect POSDRU coordonat de WorldVision România, au posibilitatea să lucreze la 
războaiele de ţesut, podoabe din mărgele şi pictură pe mobilă. Dotarea atelierului - pilot, întreţinerea, 
instrumentele de lucru şi materia primă au fost asigurate prin proiect şi puse gratuit la dispoziţia meşterilor pentru 
a sprijini efortul lor de a transforma pasiunea pentru arta populară într-o sursă venit pentru copiii şi familiile lor. 
Sursa: http://atelieruldemestesuguri.worldvision.ro/nv/stiri-despre-proiect/30-ianuarie-2014-artizanii-de-la-
atelierul-pilot-dezmir-se-specializeaza-la-targul-virtual-a99  
28

 Pleșa, Matei (videograf) Fascinația Meșteșugului http://fascinatia-mestesugului.com/despre-proiect/ 

http://atelieruldemestesuguri.worldvision.ro/nv/stiri-despre-proiect/30-ianuarie-2014-artizanii-de-la-atelierul-pilot-dezmir-se-specializeaza-la-targul-virtual-a99
http://atelieruldemestesuguri.worldvision.ro/nv/stiri-despre-proiect/30-ianuarie-2014-artizanii-de-la-atelierul-pilot-dezmir-se-specializeaza-la-targul-virtual-a99
http://fascinatia-mestesugului.com/despre-proiect/
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 Un aspect foarte important pentru care meșteșugarii trebuie să primească 

consultanță este cadrul legislativ al activității antreprenoriale cu privire la 

reglementările aplicabile persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 

individuale și întreprinderilor familiale; asociațiilor și fundațiilor; organizării și 

funcționării cooperației; societăților comerciale precum și structurilor de 

economie socială. Forma de organizare juridică este un aspect care trebuie 

discutat individual cu fiecare persoană deoarecedoar astfel se poate decide care 

este cea mai potrivită formă de realizare a activității pentru respectivul caz. În 

general, din considerente legate de diminuarea costurilor, este recomandată 

forma asociativă a meșteșugarilor. Cu toate acestea, cultura colaborativă nu 

este foarte bine dezvoltată în România și foarte multe persoane sunt refractare 

acooperării în cadrul unor asociații. Un meșteșugar poate de asemenea să 

colaboreze în regim de consignație cu o asociație de profil sau ca angajat al 

asociației29 (vezi Anexa 1 pentru mai multe detalii despre Formele juridice 

aplicabile meșteșugurilor). 

 În plus, în procesul de formare este necesar să fie tratate și aspecte esențiale în 

planificarea activității meșteșugărești, precum și alte elemente de care aceștia 

trebuie să țină cont pentru a obține profit din munca depusă. O mai bună 

cunoaștere a așteptărilor pieței și oferirea unui produs de care este nevoie în 

piață, inclusiv în ce privește prețul produsului, le vor facilita accesul pe piață. Un 

alt espect pe care trebuie să îl ia în considerare pentru a face față 

competitivității ofertei actuale de produse este acela că în activitatea de 

producție realizarea calității începe încă de la achiziția materiei prime, 

depozitarea acesteia, întreg procesul de producție, controlul, promovare, 

vânzarea și operațiunile post-vânzare din ce în ce mai mult apreciate de clienți. 

 

Propunere plan de acțiune pilon 2 
 
L(x) = Luna(x) 
 
L1-L3 Identificarea structurilor de formare existente la nivel de localitate și analiza perspectivelor de 

                                                           
29

 Exemple de forme asociative ale meșteșterilor populari recent create cu ajutorul fndurilor europene sunt 3 
asociaţii ale meşterilor populari create la Mera, Băişoara şi Sănduleşti, județul Cluj. Obiectivul celor trei noi ong-uri 
este o reprezentativitate mai bună pentru artizanii clujeni din mediul rural, astfel încat interesele lor să fie reunite 
şi prezentate într-un cadru legal adecvat. Totodată, asocierea oferă meşterilor facilitarea relaţiilor cu instituţii 
guvernamentale şi potenţiali parteneri, dar şi un acces sporit la anumite manifestări dedicate artei tradiţionale. 
Sursa: http://atelieruldemestesuguri.worldvision.ro/nv/stiri-despre-proiect/noutati/5-noiembrie-2013-3-asociatii-
ale-mesterilor-populari-create-la-mera-baisoara-si-sandulesti-a95 
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creare a unor noi structuri, în funcție de potențialul local al meșteșugurilor – activitatea va fi 
coordonată de primării care vor colabora cu toate structurile reprezentative din aria lor și informațiile 
vor fi integrate în documentul mai cuprinzător cu situația desprinsă din teren menționat la pilonul 1.  
 
L4–L6 Discuții la nivel județean și regional cu privire la oportunitățile de creare de noi structuri de 
formare și/sau de dezvoltare a celor existente prin utilizarea resurselor financiare disponibile: buget 
local, Fondul Cultural Național, Fondul Social European, etc. Realizarea unui plan de dezvoltare a 
acestor structuri de învățământ profesionalizate (Activitate coordonată de Centrele de Cultură 
județene și Agenția de Dezvoltare Regională) 
 
L6-L12 Înființarea atelierelor/școlilor de meșteșuguri și promovarea acestora și a celor deja existente 
pentru atragerea de cursanți. În paralel, eforturi se vor concentra și asupra atragerii meșteșugarilor cu 
experiență și a altor colaboratori (secțiuni de artă modernă din cadrul muzeelor, facultăți de profil, 
Uniunea Arhitecților din România, Uniunea Artiștilor Plastici din România) care să contribuie cu 
cunoașterea lor la dezvoltarea și adaptarea curriculei la noile tendințe din piață. 
 
L12-L18 Organizarea primelor sesiuni de formare. 
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MECANISME  

Abordarea noilor perspective se va baza pe inițiativele de adaptare a produselor tradiționale la viața 

modernă prin creșterea utilității și relevanței produselor tradiționale pentru consumatorul 

contemporan. În acest sens, se pot utiliza următoarele măsuri: 

 Intensificarea colaborării meșteșugarilor cu persoane specializate în arhitectură și arte 

frumoase, care să ofere expertiză pentru adaptarea produselor tradiționale la nevoile curente 

ale consumatorului.  

1. STRUCTURI 
ORGANIZATE de sprijin 

ale meșteșugarilor 
tradiționali, la nivel 

macroeconomic 

2. STUDII DE PIAȚĂ care 
să evalueze potențialul 

de dezvoltare a 
meșteșugurilor 

3. PERSPECTIVE NOI: 
producerea unor obiecte 
moderne, din materiale 

moderne sau cu 
funcționalități și 

elemente moderne  

4. Crearea și 
popularizarea unor 

STRUCTURI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

Profesionalizate 

5. STRATEGII DE 
MARKETING  și 

DESFACERE a produselor  
meșteșugarilor 

tradiționali 

Pilon 3 

Deschiderea unor noi perspective, prin aplicarea 
metodelor de lucru tradiționale la producerea 
unor obiecte moderne, din materiale moderne 

sau prin îmbinarea unor elemente tradiționale cu 
functionalități și elemente moderne 
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Persoanele care pot oferi noi perspective asupra formei și utilității produselor tradiționale pot fi 

angajați ai secțiunilor de artă modernă din cadrul muzeelor, studenți din cadrul facultăților de 

profil, membri ai Uniunii Arhitecților din România, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din 

România. Acest tip de colaborare se poate materializa în cadrul programelor de formare formală 

și non-formală destinate meșteșugarilor și poate face obiectul unei forme de voluntariat sau 

prestării unui serviciu ale cărui costuri să fie acoperite de structurile de sprijin a meșteșugarilor. 

 

De asemenea, pot avea loc schimburi de tehnici și experimentarea unor concepte noi, între 

artiștii plastici și meșteșugarii tradiționali, ce pot face obiectul unor ateliere de lucru prin care 

artiștii plastici preiau idei noi, plecând de la produsele tradiționale, și care pot fi exploatate mai 

departe în munca lor. 

 

Cooperarea cu artiști străini poate, de asemenea, contribui cu idei la adaptarea produselor. Un 

exemplu de colaborare internațională este oferit de Asociația Romano ButiQ și Mesteshukar 

ButiQ la invitația cărora doi designeri suedezi au străbătut România în căutare de meșteșugari 

romi alături de care să dezvolte o nouă colecție de obiecte. Tor Palm și Mattias Rask, reuniți sub 

numele de Glimpt Studio, au vizitat pe parcursul a două săptămâni 7 comunități de meșteșugari 

romi din rețeaua Mesteshukar ButiQ: rudari, căldărari, argintari, ceaunari, fierari, împletitori în 

răchită și în lemn de alun, pentru a înțelege cât mai bine specificul acestora. Cei doi designeri au 

fost invitați în România de Mesteshukar ButiQ și Asociația Romano ButiQ din dorința de a 

îmbunătăți condițiile de trai ale meșteșugarilor romi, dar și pentru a continua demersul de 

conservare, promovare și perpetuare a moștenirii culturale prezente în comunitățile de romi.30 

 

 Punerea în valoare a meșteșugarilor în arta contemporana prin utilizarea produselor tradiționale 

ca elemente componente ale manifestării artistice.  

Spre exemplu: “Untamed Skin – The Romanian Blouse” este o expoziție ce își îndreaptă atenția 

către originile iei românești, ce a fost prezentată publicului larg din România și străinătate. 

Pentru această expoziție, cei trei designeri, Alexandru Nimurad, Vika Tonu și Alexandra Abraham 

au dezvoltat o colecție colaborativă de îmbrăcăminte, accesorii și bijuterii în jurul formei și 

simbolurilor iei românești, pe care au reinterpretat-o raportându-se la propria identitate 

artistică, onorând totodată bagajul bogat al patrimoniului cultural românesc31. 

 

 Crearea unui raport ideal între utilitate și artă, măsură prin care obiectele decorative să poată 

avea și întrebuințare practică, iar aspectul obiectelor funcționale să fie cât mai îmbunătățit. 

                                                           
30

 Asociația Romano ButiQ http://romanobutiq.ro/category/uncategorized/page/5/ 
31

 Expoziția Untamed Skin – the Romanian Blouse a fost organizată de Galeria Galateca în parteneriat cu Institutul 
Cultural Roman din Londra http://www.galateca.ro/expozitie-curenta/untamed-skin-the-romanian-blouse.html  

http://www.galateca.ro/expozitie-curenta/untamed-skin-the-romanian-blouse.html
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 Transformarea spațiului de lucru într-o expoziție atractivă este o practică deja folosită dar care 

poate veni și mai mult către potențialul client prin utilizarea unor mijloace noi și moderne de 

prezentare a produsului. Prin amenajarea cât mai modernă a spațiului de lucru, în care 

potențialul client are șansa să vadă cu proprii ochi procesul prin care produsul ajunge în formă 

finală, aprecierea venită din partea vizitatorului este mai mare. Un mijloc posibil în anumite 

cazuri ar fi utilizarea noilor de tehnologii precum ecrane digitale pentru expunerea etapelor de 

producție. În general, aceste forme de prezentare trebuie îmbinate cu forme de implicare activă 

a vizitatorului.  

 

Propunere plan de acțiune pilon 3 
 
L(x) = Luna(x) 

 
L1-L3 Realizarea sub îndrumarea noii structuri meșteșugărești regionale a unui plan de modernizarea 
a produselor meșteșugărești pe clase de produse, care să cuprindă și modalitatea de colaborare cu 
angajați ai secțiunilor de artă modernă din cadrul muzeelor, studenți din cadrul facultăților de profil, 
membri ai Uniunii Arhitecților din România, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România. 
 
L4-L6 Contactarea reprezentanților structurilor sus amintite de către organizația regională și 
prezentarea ofertei de colaborare pe baza planului de modernizare a produselor meșteșugărești. 
 
L7-L9 Pregătirea unui eveniment regional la care să se faciliteze contactul direct între meșteșugarii din 
Regiune și cei ce pot oferi sprijin acestora în procesul de adaptare a produselor lor. Evenimentul va 
trebui să găzduiască ateliere demonstrative la care meșteșugarii să își prezinte produsele și unde să se 
discute cu toții participanții noile tendințe din piață privind respectivul domeniu. O altă componentă a 
evenimentului regional trebuie să fie o sesiune de match-making* între meșteșugari și angajații 
secțiunilor de artă modernă din cadrul muzeelor, studenții din cadrul facultăților de profil, membrii 
Uniunii Arhitecților din România, membrii Uniunii Artiștilor Plastici din România unde să poată avea 
loc prime discuții privind premisele unei colaborări regulate viitoare. 
 
* Rezultatul acestor sesiuni poate consta în încheierea unor parteneriate permanente plătite sau pe 
bază de voluntariat, cu un grup de designeri care să furnizeze în mod continuu idei și produse noi, 
create prin cunoașterea și aplicarea meșteșugurilor tradiționale dar cu adaptarea lor la functionalități 
noi, moderne și utile, fără a neglija însă valoarea artistică. 
 
Acțiuni pe termen mediu și lung:  

 Organizarea de ateliere de lucru punctuale, pe tip de meșteșug, cu scopul de a facilita 
schimbul de informații între meșteșugari și cei care pot contribui la adaptarea produselor lor 
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 Organizarea anuală a evenimentului regional menționat mai sus dedicat mai multor 
meșteșuguri. 
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MECANISME  

Oferirea unui pachet minim de informații cu privire la piata produselor meșteșugărești din România va 

permite celor interesați să poată planifica cât mai bine intrarea pe piață și cum să răspundă nevoilor 

1. STRUCTURI 
ORGANIZATE de sprijin 

ale meșteșugarilor 
tradiționali, la nivel 

macroeconomic 

2. STUDII DE PIAȚĂ care 
să evalueze potențialul 

de dezvoltare a 
meșteșugurilor 

3. PERSPECTIVE NOI: 
producerea unor obiecte 
moderne, din materiale 

moderne sau cu 
funcționalități și 

elemente moderne  

4. Crearea și 
popularizarea unor 

STRUCTURI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

Profesionalizate 

5. STRATEGII DE 
MARKETING  și 

DESFACERE a produselor  
meșteșugarilor 

tradiționali 

Pilon 4 

Studii de piață care să evalueze potențialul de 
dezvoltare, cererea și perspectivele produselor 

obținute pe cale tradițională și care să elaboreze 
previziuni în funcție de diferiți factori. 
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moderne. Această cercetare poate fi realizată prin colaborarea Centrelor Culturale județene, și 

actualizată în mod regulat de viitoarea organizație regională de sprijin a meșteșugarilor. 

Activitatea de cercetare se va face separat pentru fiecare tip de meșteșug și va însuma trei etape: 

colectarea informațiilor, interpretarea informațiilor și răspândirea informațiilor în rândul meșteșugarilor 

din Regiune.  

În etapa de colectare a informațiilor, se vor culege date referitoare la dimensiunea pieței respectivelor 

produse meșteșugărești (ca volum de produse și valoare), la preferințele clienților și modul în care 

variază preferințele acestora în funcție de diverși factori (naționalitate, gen, vârstă, educație etc.), oferta 

de produse existentă pe piață și modul în care este promovată. 

Următoarea clasificare a produselor tradiționale poate fi utilizată în realizare acestui tip de studiu: 

1. După funcții: 

o Funcționale (pulovare, ibrice, cazane, potcoave, butoaie, etc.) 

o Decorative (ulcioare, măști, vaze, chimire din piele, etc.)  

o Demonstrative (obiectele mărunte achiziționate spre a fi făcute cadou sau amintire; miniaturi 

lemn și sticlă, insigne etc.) 

Subcategorii 

- Mixte util-decorative (covoare, uși de lemn, mobile, linguri de lemn, 

ceramică în special pentru păstrarea alimentelor etc.) 

- Mixte util-demonstrative (desăacătoare, broșe, rame, etc…) 

2. După frecvența utilizării: 

o Cotidiene (ii, cuțite, genți piele, mături etc.) 

o Rar utilizate (vase de ceramică, butoaie, fețe de masă, broderii etc.) 

o De colecție (icoane, tacâmuri sculptate în lemn, șei etc.) 

3. După segmentul de populație care caută aceste obiecte: 

o Specializat (butoaie, cazane țuică, instrumente muzicale etc.) 

o Pasionat (obiecte decorative în general) 

o Public (linguri, icoane, mese, broderii etc.) 

o Turistic ( rame, linguri, păpuși costumate tradițional, opinci, inele - în general obiecte mici) 

4. După reziliență 

o Efemere (opinci, bici, ciorapi, căciuli, cizme etc.) 

o Fragile (obiecte de sticlă și ceramică, împletituri de paie, diferite vase de ceramică etc.) 

o Stabile ( în anumite condiții se păstrează mai mult, dar durata de viață este oricum limitată; 

vesela ceramică, vaze, ii, genți, pălării) 

o Cu durată mare de folosință/păstrare ( mobile, porți) 

Prelucrarea și interpretarea datelor obtinuțe din teren, ca: statistici, aspecte legate de promovare, 

rețea/puncte de vânzare, accesibilitate, poate stabili strategii referitoare la volumele și proporțiile de 
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producție, pe categorii, obtinându-se previziuni ale dezvoltării unor ramuri active, asigurând astfel și o 

acuratețe ridicată a predictibilității  vânzărilor.  

O etapă foarte importantă este aceea de răspândire a informațiilor în rândul meșteșugarilor și 

asociațiilor de meșteșugari pentru ca aceste date să fie utilizate în activitatea lor economică și să le 

faciliteze accesul pe piață. 

Propunere plan de acțiune pilon 4 
 
L(x) = Luna(x) 

 
 
L1-L2 Stabilirea unui Grup de Lucru sau angajarea unor experți în cercetarea de piață care vor realiza 
studii de piață privind meșteșugurile cheie din Regiune. Entitatea contractantă poate fi unul din 
centrele de cultură județene. 
 
L3-L5 Culegerea datelor din teren. 
 
L6-L7 Interpretarea datelor și furnizarea studiilor de piață. 
 
L8-L12 Diseminarea rezultatelor către meșteșugari în funcție de domeniu. 
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Elaborarea unor strategii de marketing și desfacere a produselor meșteșugarilor tradiționali are 

următoarele obiective specifice: 

A. Promovarea eficientă a creațiilor meșteșugărești 

B. Identificarea de canale de vânzare 

C. Îmbunătățirea sistemului de desfacere  

MECANISME  

1. STRUCTURI 
ORGANIZATE de sprijin 

ale meșteșugarilor 
tradiționali, la nivel 

macroeconomic 

2. STUDII DE PIAȚĂ care 
să evalueze potențialul 

de dezvoltare a 
meșteșugurilor 

3. PERSPECTIVE NOI: 
producerea unor obiecte 
moderne, din materiale 

moderne sau cu 
funcționalități și 

elemente moderne  

4. Crearea și 
popularizarea unor 

STRUCTURI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

Profesionalizate 

5. STRATEGII DE 
MARKETING  și 

DESFACERE a produselor  
meșteșugarilor 

tradiționali 

Pilon 5 

Elaborarea unor strategii de marketing și 
desfacere a produselor meșteșugarilor 

tradiționali 
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A. Promovarea eficientă a creațiilor meșteșugărești se va baza pe următoarele tipuri de măsuri: 

 Parteneriate cu Ministerul Turismului, Autoritatea Națională pentru Turism și Institutul Cultural 

Român pentru finanțarea promovării meșteșugurilor tradiționale în țară și străinătate în cadrul 

evenimentelor culturale 

 Parteneriate media ale organizațiilor meșteșugarilor tradiționali cu radio, TV, presa scrisă și 

online, atât locale cât și naționale.  

 Crearea unui portal web al meșteșugarilor din Regiune cu componentă de e-commerce care să 

ofere și posibilitatea vânzării de produse. Acest portal ar putea să cuprindă toți meșteșugarii din 

zona geografică Vest, cu lucrările lor32. Acest tip de instrument are drept scop facilitarea 

accesului consumatorului la produsele de tip meșteșugăresc. Este recomadabil ca acest portal să 

fie responsabilitatea Centrelor de Cultură județene din Regiune. Pentru o cât mai mare 

expunere, acest portal trebuie să facă obiectul unei promovări în mediul online prin intermediul 

Facebook, Instagram, LinkedIn și a altor website-uri relevante. 

 Parteneriate cu agențiile de turism pentru acțiuni pe termen lung, pentru promovarea (și 

desfacerea) în interiorul pensiunilor, hotelurilor, a pliantelor publicitare. Anumite activități 

meșteșugărești pot fi introduse ca servicii de întreținere a turiștilor (alături de foc de tabără, 

vânătoare, pescuit etc). O categorie aparte de clienți țintă sunt turiștii străini care apelează la 

agroturism fiind interesați în a cunoaște istoria și tradiția României prin vizitarea unor zone 

pitorești, care păstrează obiceiuri străvechi legate de arhitectura caselor, port, meșteșuguri 

tradiționale, specialități gastronomice. Oferirea de suveniruri turiștilor cazați la pensiuni este un 

alt mijloc util de promovare a acestor produse. 

 Parteneriate media (presa scrisă sau audio-vizuală, online) cu societăți cunsocute pentru 

promovarera constantă și îndelungată a meșteșugarilor. Acest tip de parteneriat se adresează 

însă doar formelor organizate cum ar fi asociațiile, pentru a putea prezenta interes societăților 

din media. Aceste parteneriate permit atât informarea pe domenii cât și organizarea unor 

emisiuni dedicate artelor tradiționale meșteșugărești. 

 Crearea de circuite turistice specifice cu ateliere școală pentru adulți și minori, turiști sau 

localnici, la nivel profesional sau de plăcere 

 Promovare în revistele și emisiunile care au ca obiect călătoriile, turismul etc. 

 Expoziţia permanentă cu vânzare 

 Ateliere itinerante  ca spații interactive de tip living museum 

 Dezvoltarea unor activități recreative având ca obiect realizarea de diverse meșteșuguri 

 Individualizarea produselor create prin adaptarea a ceva existent fără a copia însă respectivul 

produs. 

                                                           
32

 http://www.targuldelasat.ro/ este un exemplu de portal de promovare a meșteșsugurilor care poate oferi o 
bună bază de plecare pentru portalul regional care să cuprindă meșteșugarii din Brașov, Harghita, Covasna, Sibiu, 
Alba și Mureș. Târgul de la Sat este unul din rezultatele proiectului Atelierul de Meșteșuguri, coordonat de 
organizația WorldVision România și co-finanțat din Fondul Social European.  
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B. Identificarea canalelor de vânzare   

Noie canale de vânzare: website-urei regionale bilingve cu vânzare online, piețe volante săptămânale în 

diferite localități (cu sprijinul unităților administrativ teritoriale), magazine proprii ale meșteșugarilor 

asociați, puncte de vânzare permanente în spații în care nu au existat astfel de obiecte (mall, muzee) 

Canale de vânzare tradiționale:  atelierul propriu, magazine proprii, târguri și oboare, mănăstiri etc.  

C. Îmbunătățirea sistemului de desfacere  

Condițiile de desfacere și vânzare a produselor meșteșugărești sunt decisive pentru transformarea 

activității meșteșugărești într-o activitate economică viabilă, care să permită celor care o desfășoară să 

obțină venituri și să poată susține o astfel de activitate. De aceea, toate acțiunile menționate anterior 

trebuie completate cu măsuri care să aducă împreună produsele meșteșugărești și potențialii clienți. 

Pentru sporirea vânzărilor de produse meșteșugărești propunem următoarele tipuri de măsuri: 

 Asocierea meșteșugarilor în scopul propunerii unor mărfuri diversificate potențialilor clienți 

 Facilitarea participării meșteșugarilor tradiționali în cadrul unor evenimente naționale și 

internaționale de turism, demers pentru care va fi necesară implicarea următoarelor structuri: 

o Autoritatea Națională pentru Turism – ANT 

o Asociația Națională a Agențiilor de Turism – ANAT 

o Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR (exemple: Direcţia LEADER, investiții 

neagricole și RNDR sau Direcția coordonare și formare profesională (pt acțiunea de 

formare profesională) – ambele din cadrul structurii Direcţia generală dezvoltare rurală - 

Autoritate de management pentru PNDR ) 

o Ministrul Economiei, Comerțului și Turismului 

o Institutul cultural roman 

 Dezvoltarea vânzările online și prin corespondență. Aici se accentuează importanța dezvoltării 

unui portal al regiunii de dezvoltare, pe categorii de meșteșuguri și produse. Se vor face eforturi 

pentru parteneriate cu celelalte regiuni de dezvolatre și crearea unui portal național, astfel încât 

informația să fie complete și ușor de accesat. Două exemple menționate anterior și care pot fi 

replicate sau dezvoltate sunt  

o Mesteshukar ButiQ (www.mbq.ro) - o rețea de întreprinderi de economie socială care 

are în vedere creșterea apetitului pentru meșteșugurile rome și sporirea vânzărilor 

acestora. 

o Targul de la sat (www.targuldelasat.ro/ este un catalog independent, finanțat din 

fonduri europene, care prezintă celor pasionați de artă populară românească obiecte 

lucrate manual de meșteri din România, beneficiari ai proiectelor Atelierul de 

mestesuguri.  

 Intensificarea vânzărilor prin asociație 

 Dezvoltarea vânzărilor prin rețele de distribuție ale marilor magazine 
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 Vânzări în magazinul propriu al asociației 

 Introducerea atelierelor meșteșugărești țn circuite turistice 

 Transformarea sistematică a producătorului în brand, prin individualizarea creațiilor sale, 

calității și originalității 

 Versatilitate 

 Creșterea calității evenimentelor de desfacere a produselor astfel încât aceste creații de tip 

unicat să poată fi mult mai vizibile și mai bine apreciate: organizarea de târguri cu produse 

autentice la care să nu mai fie acceptați comercianți de produse “artizanale’’  realizate industrial 

și fără legătură cu arta tradițională. În acest sens este recomandabil să fie responsabilizată o 

structură (e.x. asociație) care să fie însărcinată cu organizarea, asigurand respectarea acestui 

principiu.  

 

Propunere plan de acțiune pilon 5 
 
L(x) = Luna(x) 
 
L7-L9 Discutarea în cadrul întâlnirii regionale a rezultatelor studiului de piață realizat de Grupul de 
lucru sus amintit și organizarea unui workshop dedicat promovării produselor meșteșugărești la care 
să participe și autoritățile relevante cu rol în facilitarea accesului meșteșugarilor la evenimente 
specifice. 
 
L10-L12 Materializarea unor acorduri între Muzee, ANT, ANAT, MADR, MECT, ICR, pe de o parte și 
centrele de cultură județene, Consiliile Judetene, Consiliile locale și asociațiile de profil, pe de altă 
parte, privind facilitarea accesului meșteșugarilor la evenimente specifice 
 
L13-L14 Realizarea de strategii de marketing sectoriale pentru fiecare tip meșteșug în cadrul unei 
formule de parteneriat de tipul: meșteșugari, asociații de profil, centre de cultură și Agenția de 
Dezvoltare Regională Vest. Aceste strategii per sector, vor fi cuprinse într-o strategie generală de 
marketing a meșteșugurilor din Regiunea Vest. 
 
Pe termen mediu și lung 

 Crearea și organizarea unor evenimente centrate pe promovarea și desfacerea produselor 
meștesugaresti, cum ar fi piețele volante de weekend, cu desfășurare în spații publice 
încăpătoare, cu acces ușor, cum sunt piețele publice. Acestea trebuie să răspundă exigențelor 
contemporane și de aceea se impune respectarea unor condiții minime referitoare la 
suprafața ocupată și amenajarea acesteia, igiena, curățenia, expunerea mărfurilor. Spațiile de 
vânzare individuale trebuie gândite și aprobate, concepute anterior. Ele trebuie să se 
încadreze într-un concept, spre exemplu: căsuțe țărănești, remorci auto special realizate 
pentru desfacerea mărfurilor stradale, etc. 
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Anexa: Formele juridice aplicabile meșteșugurilor 
Sursa:  
Project Consulting Age Srl, Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Comuna Turț Mici afaceri 
meşteşugăreşti- Strategie de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meşteşugurilor în judeţul Satu Mare in 
perioada 2014 – 2016, martie 2013 POSDRU/110/5.2/G/88754 
http://proiectrural.cameramestesugarilor.ro/Mici-afaceri-mestesugaresti-5/,Strategie-de-dezvoltare-a-
resurselor-umane-19 
 

În baza legislației actuale, practicarea unui meșteșug este permisă deopotrivă persoanelor fizice cât și 

persoanelor juridice, fără să existe o listă standardizată cu meșteșugurile recunoscute. 

Meșteșugurile pot fi practicate individual sau în familie în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

44/2008 în una din următoarele forme: persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, 

întreprindere familială. Potrivit acestei OUG, pot desfășura activități economice persoanele fizice care au 

împlinit vârsta de 18 ani, respectiv 16 ani, în cazul întreprinderilor familiale, nu au săvârșit fapte 

sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiar-fiscală, au un sediu 

profesional și declară pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de 

legislația specifică în domeniul sanitar-veterinar, protecția muncii, protecția mediului. Aceaste categorii 

nu au personalitate juridică, modul de organizare este simplist, contabilitea în partidă simplă, iar 

răspunderea este personală cu patrimoniul persoanei fizice. 

Esența acestor forme de organizare este practicarea activității economice, a meșteșugului, fie individual 

(persoana fizica autorizata, intreprindere individuala), fie doar in familie, incluzând aici rudele și afinii 

până la gradul 4 inclusiv (întreprinderea familială). Spre deosebire de persoanele juridice (societățile 

comerciale), aceste categorii nu au capital social (eventual un patrimoniu de afectațiune care poate să 

includă bunuri mobile sau imobile), nu au personalitate juridică, raspunderea este personală, iar 

activitățile pe care le pot desfășura sunt limitate de pregătirea și experiența profesională. Toate 

formalitățile de înregistrare se realizează prin intermediul Oficiului Registrului Comerțului, comerciantul 

având obligația să probeze cu documente că are experiența sau pregătirea profesională necesară în 

desfășurarea activității autorizate. 

Meșteșugurile/artizanatul pot fi practicate și de către persoane juridice, organizate în diferite forme, 

reglementate de diferite acte normative: societăți comerciale, organizate în baza Legii 31/1990 privind 

societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare; societăți cooperatiste meșteșugarești-

organizate in baza legii 1/2005 privind cooperația; asociații sau fundații, organizate in baza OUG. 

26/2000 sau a altor acte normative. 

http://proiectrural.cameramestesugarilor.ro/Mici-afaceri-mestesugaresti-5/,Strategie-de-dezvoltare-a-resurselor-umane-19
http://proiectrural.cameramestesugarilor.ro/Mici-afaceri-mestesugaresti-5/,Strategie-de-dezvoltare-a-resurselor-umane-19
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Societățile comerciale, organizate potrivit Legii 31/1990, sunt de 6 tipuri: societate cu răspundere 

limitată (S.R.L), societate pe acțiuni (S.A.), societate în comandită simplă, societate în comandită pe 

acțiuni, societate în nume colectiv, societate europeană. Dintre cele 6 tipuri de societăți comerciale, cele 

mai utilizate forme sunt SRL și SA, celelalte forme de organizare cunoscând un declin, determinat fie de 

resursele financiare prea mari necesare la înființare (de exemplu, societatea europeană prevede un 

capital minim de 120.000 euro), fie determinat de faptul că în cazul unora răspunderea se face cu 

patrimoniul propriu al asociaților și nu în limita capitalului social subscris și vărsat. 

Societățile cooperative meșteșugărești sunt definite prin  Legea 1/2005 ca asociaţii de persoane fizice 

care desfăşoară în comun activităţi de producţie, de comercializare a mărfurilor, de executare de lucrări 

şi prestări de servicii, contribuind direct sau indirect la dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti ale 

membrilor lor cooperatori. Membrii cooperatori pot fi persoane fizice (de la varsta de minim 16 ani) sau 

persoane juridice, capitalul social fiind în cuantum de 500 lei. 

La baza funcționării acestor societăți cooperatiste stau o serie de principii, si anume: principiul asocierii 

voluntare, principiul controlului democratic de către membrii cooperatori, principiul autonomiei și 

independenței societăților cooperative, principiul educării, instruirii și formării membrilor cooperatori. 

Activitatea de meșteșugărit poate fi prestată și de către persoane fizice sau juridice, organizate ca și 

asociații sau fundații. Principala trăsătură a acestor forme de organizare este caracterul non-profit. 

Acestea se înregistrează la judecătoria în raza căreia urmează să fie sediul asociației/fundației. 

 


