
Titlul Programului: 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR  

UMANE 2007-2013
Titlul Proiectului:  

”Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor”
Editat de: ODYSSEY EDGE TECHNOLOGIES S.R.L.

Data publicării: 30 iunie 2015 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială  

a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Strategie de dezvoltare a inițiativelor  
regionale și locale privind meșteșugurile 
în Regiunea Nord-Vest 

Titlul proiectului:
”Dezvoltare rural durabil prin revitalizarea meteugurilor”

S
tra

te
gi

e 
de

 d
ez

vo
lta

re
 a

 in
iți

at
iv

el
or

  r
eg

io
na

le
 ș

i l
oc

al
e 

pr
iv

in
d 

m
eș

te
șu

gu
ril

e 
în

 R
eg

iu
ne

a 
N

or
d-

Ve
st

 







3

Strategie de dezvoltare a inițiativelor regionale și 
locale privind meșteșugurile în Regiunea Nord-Vest 

Titlul proiectului:

”Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor”





5

Cuprins

I. Scopul documentului 7

II. Viziunea 7

III. Situația curentă 7

3.1 Plasarea meșteșugurile la nivel național și european, documente pro-
gramatice și inițiative relevante  

7

3.2 Prezentarea nivelului vieții economice, sociale, culturale a regiunii 
Nord-Vest și a locului meșteșugurilor în acest ansamblu 

34

IV. Obiectivele strategiei 58

V.
Inițiative locale și regionale în domeniul meșteșugurilor în Regiunea Nord-
Vest

59

VI. Implementarea inițiativelor 81

Bibliografie 93

Anexa 1 102

Anexa 2 103



6



7

I.  Scopul documentului

Scopul documentului îl reprezintă expunerea de propuneri de măsuri la nivel local și regional 
pentru dezvoltarea sectorului meșteșugurilor în Regiunea Nord-Vest din România.

II.  Viziunea

Meșteșugurile reprezintă o parte importantă a vieții culturale și economice a unei țări, respec-
tiv regiuni, iar buna funcționare a meșteșugurilor reprezintă un catalizator pentru dezvoltarea 
economiei și implicit a reducerii șomajului, mobilizării resurselor și încurajării investițiilor. O 
mai bună reglementare și organizare a meșteșugurilor în Regiunea Nord-Vest va aduce un 
aport important la dezvoltarea socială, culturală și economică a regiunii. Pentru realizarea 
acestui obiectiv sunt necesare măsuri concertate la nivel de localitate, județ și regiune din 
partea entităților publice și private ce pot influența evoluția acestui sector.

III. Situația curentă

3.1 Plasarea meșteșugurile la nivel național și european, documente progra-
matice și inițiative relevante

3.1.1Meșteșugurile tradiționale din România și rolul sectorului meșteșugurilor

Epoca Pietrei, Epoca Bronzului, Epoca Fierului sunt perioade ale preistoriei ce au primit denu-
miri pornind de la uneltele pe care oamenii din societăţile preistorice le foloseau sau, mai 
precis, de la materialele din care acestea erau realizate. În fiecare din aceste epoci s-au for-
mat primele „meşteşuguri”, dictate de nevoia de supraviețuire, ce au evoluat ulterior la forme 
mai organizate și specializate de activitate care să răspundă și unor nevoi estetice. Creațiile 
meșteșugărești sunt printre primele fenomene care au atestat existența umană și rămân până 
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în prezent rezultatele tradiției și culturii fiecărui popor.1 

Prin meșteșuguri iși găsește expresia arta populară care exprimă creația spontană a fiecărui 
popor, mentalitatea, cultura, temperamentul și conștiința artistică și socială a acestuia. Prin 
meșteșug se înțelege deopotrivă meserie, profesiune, dar și pricepere, îndemânare, abilitate, 
talent, iar făuritorul meșteșugului este meșterul, persoană care practică o meserie 2.  Fundația 
pentru Meșteșuguri plasează meșteșugurile ca formă de comunicare între trecut, prezent și 
viitor3, datorită faptului că meșteșugul este strâns legat de tradiție concepută ca fiind un sis-
tem dinamic, definitoriu pentru societate. Instrumentul de șlefuire a tradiției este meșterul, 
caracterizat de pricepere și talent și care dă naștere artizanatului, un meșteșug practicat cu 
artă, al cărei rezultat poate fi un obiect decorativ (vezi țesăturile expuse pe pereți sau vazele 
de ceramică) iar alteori util (vezi covoarele țesute, perdelele brodate). Fabricarea manuală, 
timpul îndelungat de lucru și executarea la comandă sunt unele dintre cele mai importante 
caracteristici ale produselor artizanal-tradiționale. Specific meșteșugurile este aspectul calita-
tiv, prin opoziție laturii cantitative, recunoscută fiind scara mică de producție ce caracteziează 
produsele meșteșugărești. 

Informații prețioase legate de lumea meșteșugurilor românești le datorăm savantului român 
Petru Caraman (n. 14 decembrie 1898, Vârlezi, Galați - d. 10 ianuarie 1980, Iași), folclorist 
și filolog, exclus de la catedră de regimul comunist 4. Prin meşteşug, țăranul român înţelege 
ocupaţia la exercitarea căreia se aplică o tehnică mai complicată ce iese din comun şi pentru 
deprinderea căreia se cere o ucenicie perseverentă şi de durată la un meşter consacrat 5.  
Meşteşugurile sunt privite ca activități ce sunt expresia tipică a muncii inteligente şi discipli-
nate și sunt privite cu multă admirație în accepțiunea populară prin prisma utilității lor, sur-
prinsă în proverbe cunoscute: ″Omul cu meşteşug nu piere”, „Dintr-o meserie cât de mică, / 

1  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Cindrelul - Junii” Sibiu Cercetarea şi 
valorificarea meşteşugurilor tradiţionale sibiene;
2  DEX Online “meșteșug”, “meșter”
3  Fundația pentru Meșteșuguri, ianuarie 2013 
4  Wikipedia Petru Caraman
5  Lutic, Marcel - Asociația Meșterilor Populari din RomâniaIntroducere în lumea meşteşugurilor tradiţionale, decem-
brie 2010 
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Dacă nu curge, tot pică!”, „Omul cu meşteşug / Trăieşte din belşug”, „Meşteşugul e brăţară de 
aur!”, „Meseria bună / La om e cunună”. Pe de altă parte, meseria constituie o avere de care 
nimeni nu-l poate deposeda pe cel ce o practică și care îi hrănește spiritul de independenţă 
absolută de care e animat, „N-are să-mi ieie meseria din mână!”. Un alt ingredient al meșteșu-
gurilor este creativitatea, recunoscută de popor prin zicala „Mama născocirilor este nevoia”, 
născocirile/invenţiile fiind factorul decisiv, care a condiţionat progresul meseriilor 6.

Beneficiile preocupării cu meșteșugurile și artizanatul sunt importante pentru: practicanții de 
toate vârstele 7,  fiind generatoare de satisfacție pentru creator la vederea rezultatului efortu-
lui său, precum și de satisfacții de ordin material; pentru societate, care prezervă identitatea 
culturală a poporului și pentru economie, prin efectul de ocupare a populației și producția 
realizată. 

Meșteșugul tradițional și arta populară românească oferă românilor un inventar de obiecte ce 
redau istoria țării noastre și permit ″să susţină legătura conştiinţei de sine cu trecutul, adică să 
asigure continuitatea, coerenţa imaginii de sine, mai succint spus, identitatea″8 . În prezent, 
devine necesară o atenție sporită asupra prezervării acestui patrimoniu cultural material și 
intangibil, și implicit protejării și încurajării ″tezaurelor umane vii″ și a artelor pe care aceste 
tezaure le practică sau pe care știu cum să le practice 9. 

Totodată prin acordarea de atenție și realizarea de investiții în domeniu, componenta eco-
nomică a sectorului va exercita un efect direct benefic asupra nivelului de viață al unei părți a 
populației deja active în domeniu sau potențial active, mai ales din mediul rural.

La origine, meșteșugurile practicate pe teritoriul României se bazează pe o viziune ce în-
globează elemente ale marilor civilizaţii istorice – greacă, romană, bizantină, orientală şi occi-

6  Lutic, Marcel - Asociația Meșterilor Populari din RomâniaIntroducere în lumea meşteşugurilor tradiţionale, decem-
brie 2010 
7  Asociația Pakiv România Mestesugurile in Grecia (ieri, azi si maine) – raport rezultat în cadrul proiectului “Dezvoltar-
ea rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor” (ID: POSDRU/135/5.2/S/129639), 2014
8  Lutic, Marcel - Asociația Meșterilor Populari din RomâniaIntroducere în lumea meşteşugurilor tradiţionale, decem-
brie 2010 
9  Lutic, Marcel - Asociația Meșterilor Populari din RomâniaIntroducere în lumea meşteşugurilor tradiţionale. decem-
brie 2010 
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dentală– la intersecția cărora s-au găsit locuitorii spațiului românesc 10.  Elementele prezente 
în creațiile românești au surse variate însă păstrează o identitatea și amprentă proprie: „Or-
namentica populară românească este un imens şi pasionant domeniu de studiu. În câmpul 
înflorat al scoarţelor, pe furcile de tors din lemn, în cusăturile pieselor vestimentare, pe pereţii 
caselor, pe vasele de pământ, apar adeseori, într-o manieră proprie decorativismului popu-
lar românesc, motive cu origini îndepărtate, trădând lungi şi încă misterioase peregrinări din 
lumea balcanică, din cea a Orientului Mijlociu, şi uneori chiar de pe malurile învăluite în leg-
ende ale Indusului. Se identifică alteori ecouri ale evului mediu şi ale Renaşterii occidentale şi 
central-europene, precum şi acelea ale vastelor câmpii şi păduri din nordul slav şi germanic. 
Grefate şi topite în fondul puternic şi unitar al artei locale, însemnele depărtărilor au partea 
lor de farmec în unitatea stilistică a ornamenticii româneşti” 11.  La bază, meșteșugurile s-au 
dezvoltat pe baza îndeletnicirilor ce asigurau sursele de trai în trecutul îndepărtat: vânătoar-
ea, pescuitul, păstoritul şi agricultura. Spre exemplu, plecând de la vânătoare, s-au dezvoltat 
treptat ocupaţii tehnice speciale ca măcelăria, tăbăcăria sau cojocăria, care generează mai 
departe noi meșteșuguri. În decursul timpului, s-au conturat două tipuri de medii de propa-
gare a meșteșugurilor, în special în domeniul tehnicii: cel rural și cel urban. În scopul apărării 
intereselor profesionale, tipul urban îşi organizează – din membri ai aceleiaşi ramuri tehnice 
sau, adesea, asociindu-se şi membri din ramuri diferite – un fel de corporaţii (breslele) care se 
conduc după regulamentele lor proprii şi care sunt recunoscute de legile ţării. Ulterior acestor 
corporaţii apar sindicatele, care aduc în plus adoptarea unor idealuri mai liberale. În cadrul 
grupărilor de tipul atelierului, se aflau în trecut adevărate şcoli tehnice cu o ierarhie foarte dis-

10  Lutic, Marcel - Asociația Meșterilor Populari din RomâniaIntroducere în lumea meşteşugurilor tradiţionale, decem-
brie 2010 Examinând terminologia din cadrul vechilor noastre grupări tehnice, precum şi pe cea referitoare la organ-
izaţiile corporatiste, remarcăm un complex de influenţe străine şi anume: turcească – cirac, calfă (cu derivatul rom. 
călfie), isnaf, rufet (cu derivatul rom. rufetaş); slavă – ucenic (cu derivatul rom. ucenicie), breaslă (cu deriv. rom. bre-
slaş, staroste (de breaslă, de isnaf ori de rufet) cu deriv. rom. stărostie; ungurească – meşter < „mester” şi meşteşug; 
germană – maistru (şi dialectal: maister, maistăr, maistor), iartârziu de tot, chiar franceză prin denumirea de „patron” 
atribuită meşterului şef. E probabil ca termenii aceştia, care oglindesc atâtea înrâuriri străine asupra tehnicii noastre, 
în diferite momente ale evoluţiei ei, au scos din uz anumiţi termeni autohtoni echivalenţi ce vor fi existat la noi înainte 
de influenţele respective. Dar credem în afară de îndoială că unii din termenii de origine străină citaţi sunt totuşi măr-
turie că, odată cu ei, au pătruns în tehnica noastră şi stări de lucruri cu totul noi, necunoscute până atunci.
11  Lutic, Marcel - Asociația Meșterilor Populari din RomâniaIntroducere în lumea meşteşugurilor tradiţionale, decem-
brie 2010 
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tinctă şi respectată cu stricteţe; ucenicul sau ciracul era elevul venit la învăţătură pentru câţiva 
ani asumându-și toate rigorile unei discipline severe; calfa era proaspătul absolvent, care îşi 
începea viaţa de practicant şi care era de asemenea utilizat la instruirea ucenicilor; meşterul 
era stăpânul autocrat şi instanţa didactică supremă, care dirija totul fără drept de apel din 
partea subalternilor săi. Între aceştia, existau şi grade intermediare ca: ajutor de meşter sau 
ajutor de calfă 12. 

De notat aportul meşteşugarilor profesionişti, atât în cultura materială propriu-zisă, cât şì în 
special în plastica populară. Aceştia veneau nu numai cu rutina, ci foarte adesea şi cu un real 
talent, realizând în lucrul lor modele de urmat pentru ceilalţi consăteni. Ne gândim, de exemp-
lu, la cojocari, sumănari, ceaprazari, şelari, olari, zidari, fierari, stoleri, dogari, trocari, dulgheri 
(mai ales constructori de case şi biserici din lemn, de troiţe) etc. Meşterii de la sate reprezintă 
fără îndoială un început de diferenţiere socială în cadrul comunităţii satului, dar făcând parte 
integrantă din ea.

Repertoriul meşteşugurilor cunoscute de români impresionează prin bogăţia şi varietatea lui. 
Printre meșteșugurile practicate în prezent în România se numără: țesutul, cusutul, pielăria și 
cojocăria, curelăria, cizmăria, tâmplăria (sculptura în lemn, dogăria, fierăria), olăritul, pietrăritul 
și fântânăritul, confecționarea păunilor – unic în lume, confecționarea măștilor și păpușilor, îm-
pletiturile din nuiele și răchită, confecționarea instrumentelor muzicale (fluiere, ocarine, viori) 
și încondeierea ouălelor.

 Una din clasificările utilizate pentru departajarea meșteșugurilor din România are la bază 
naționalitatea și sexul meșteșugarilor: 

IV. Meserii practicate de români 

a. meserii de preferință bărbătești – exemple: plăgărit, șelărie, cojocărie, împletitul din 
paie, armurier, cuțitărie, pietrărie etc.

b. meserii prin excelență femeiești – exemple:  pregătirea lânii pentru lucrat, torsul, 

12  Lutic, Marcel - Asociația Meșterilor Populari din RomâniaIntroducere în lumea meşteşugurilor tradiţionale, decem-
brie 2010
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țesutul din fire de lână, in, tort, mătase, bumbac, precum şi din fire combinate, serici-
cultura – începând cu creşterea viermilor de mătase şi terminând cu ţesutul boran-
gicului, industria inului şi a cânepii etc.

IV.  Meserii practicate de străini

c. meserii practicate de romi – exemple: fierărie, potcovărie, spoitorie etc. 
d. meserii practicate de alte naționalități – exemple: meşteşuguri mai fine din tehnica 

metalurgică (nemți), grădinărit (bulgari) etc. 

În Anexa 1 sunt descrise câteva din cele mai răspândite meșteșuguri de pe teritoriul României. 
Pe fundalul tradițiilor bogate și pasiunii ce se naște din aceste activități, sectorul meșteșuguri-
lor în România se află totuși într-o etapă de regres, pe fondul avansului tehnologic în toate 
aspectele vieții sociale și economice, precum și pe fundalul dispariției deținătorilor tainelor 
specifice anumitor meșteșuguri. Cea din urmă tendință este cauzată de lipsa unor mecanisme 
solide de sprijin al sectorului precum și de dificultățile administrative și financiare cu care se 
confruntă majoritatea celor care activează în domeniu. Această nesiguranță are efectul de a 
descuraja noi persoane de a se îndrepta către acest domeniu, de altfel reprezentativ pentru  
societatea și cultura românească.

Cu toate că nu există în prezent un cadru legislativ sau de suport pentru meșteșuguri foarte 
solid, mediul privat din România, reprezentat de asociațiile de profil răspândite eterogen în 
țară, împreună cu alte organizații non-guvernamentale, depun eforturi comune și implică au-
torităților locale, mai cu seamă primăriile, precum și instituțiile subordonate consiliilor județene 
de tipul muzeelor etnografice și a centrelor culturale, în acțiuni de menținere în viață și de con-
solidarea a meșteșugurilor. Cele mai des întâlnite forme de colaborare în sprijinul meșteșu-
gurilor sunt proiectele cu finanțare de la bugetul de stat sau din fonduri europene prin care se 
urmărește promovarea practicilor meșteșugărești ca soluție profesională viabilă.

Spre exemplu, tradiția meșteșugului este adusă înapoi în familiile din mediul rural prin proiectul 
coordonat de organizația World Vision România cu titlul: Atelierul de meșteșuguri 13. Proiec-

13  Ziua de Cluj, martie 2014 Meșteșugurile populare reînvie în Transilvania martie 2014  
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tul menționat a readus meşteşugurile în inima comunităţilor rurale şi le-a redat adevărata 
valoare. Ideea fundamentală pe care s-a construit proiectul a fost aceea că meşteşugăritul 
devine o soluție profesională și financiară atunci când artistul popular, și mai cu seamă tinerii, 
dobândeşte cunoştinţele şi instrumentele care îl ajută să se adapteze solicitărilor economiei: 
o perspectivă limpede asupra pieţei artizanatului, abilitatea de a-şi adapta mărfurile cerinţ-
elor clientului, distribuţie diversificată şi promovare continuă. Ca rezultat al acestui proiect, 
s-au format un număr important de meșteri certificați; artizanii care au participat la proiect  
dețin acum abilități antreprenoriale adaptate noii realități economice; au avut loc investiţii în 
noi ateliere; s-au organizat expoziţii de artizanat; s-au creat asociaţii profesionale locale, un 
centru regional de consiliere, un catalog online al meşterilor şi un atelier-pilot de meşteşuguri 
tradiţionale.

De asemenea, un alt exemplu de inițiativă încurajatoare pentru domeniu este Fundația pen-
tru Meșteșuguri, o platformă privată pentru dezvoltarea ″meșteșugurilor ca proiect de vii-
tor″ înființată cu scopul de a exploata potențialul economic, social și cultural al sectorului 
meșteșugăresc. Organizația urmărește principiile agreate la nivel european în cadrul World 
Crafts Council Europa și oferă o gamă largă de servicii de sprijin pentru meșteșugari14.  Un 
alt exemplu de organizație privată foarte activă în domeniul sprijinirii și dezvoltării activității 
meșteșugărești din România este Asociația meșterilor populari din Moldova (MPM) 15 . MPM 
are circa 100 de membri din toată ţara şi din Republica Moldova, cei mai mulţi fiind din do-
meniile prelucrarea lemnului şi încondeierea ouălor; împletituri, industrie casnică, măşti, 
ceramică, port popular, podoabe. Scopul asociației este de a iniția, impulsiona, organiza și 
susține acțiuni, activități și manifestări care să implice meșteșugarii, având rolul de a fi un 
liant funcțional între instituțiile de stat și meșterii populari. În mod practic, obiectivul principal 
al MPM îl constituie identificarea meșterilor populari. 

Pe teritoriul României există numeroase asociații private care doresc să sprijine dezvoltarea 
meșteșugurilor, însă nu există momentan o structură națională sau la nivel de regiune care 
să coaguleze și eficientizeze eforturile disparate ale acestor asociații sau ale meșterilor indi-
viduali. 
14  Fundația pentru Meșteșuguri, ianuarie 2013 
15  Asociația Meșterilor Populari din Moldova 
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Proiectele implementate în prezent și spațiul acordat promovării meșteșugurilor în media (in-
clusiv în zona online), precum și existența fondurilor naționale puse la dispoziție de Admin-
istraţia Fondului Cultural Naţional, spre exemplu, arată însă o tendință favorabilă dezvoltării 
sectorului. Principalele aspecte adresate în aceste în articole de specialitate în gazete locale 
sau pe bloguri  promovează meșteșugurile ca sursă de venit, respectiv atrag atenția asupra 
riscului dispariției meșteșugurilor. 

Din punct de vedere cultural, creațiile meșteșugărești dau contur specificului identității unui 
popor sau unei zone geografice. Din punct de vedere economic, dezvoltarea meșteșugurilor 
este importantă pentru meșteșugari dar totodată sprijină și alte sectoare de piață, ca de exem-
plu furnizorii de materii prime, comercianții care vând produsele, școlile și centrele de formare 
în care se formează meșteșugarii. Concomitent cu dezvoltarea activității acestor sectoare 
economice, meșteșugurile sunt și o importantă formă de creștere a ocupării forței de muncă 
și de dezvoltare a spiritului și capacităților antreprenoriale.

Obiectele meșteșugărești rămân de interes pentru iubitorii de obiecte tradiționale, dar și pentru 
firme ce le utilizează, spre exemplu, ca produse de decorație sau sub  formă de cadou pentru 
angajați, în mod special cu ocazia sărbătorilor. În prezent, magazinele cu specific, standurile 
de la târguri, hotelurile, pensiunile și internetul sunt modalitățile prin care se vând produsele 
meșteșugărești 16 . Opțiunea exportului este prezentată ca o altă modalitate de desfacere 
a produselor și de creștere a veniturilor din meșteșuguri17.  Specialiştii confirmă faptul că 
vechile meşteşuguri se bucură de tot mai multă apreciere, în special în ţările occidentale. Ex-
istenţa cererii pentru produsele tradiţionale româneşti ar putea să ajute pe viitor la dezvoltarea 
economiei rurale. Ilustrativ pentru o nouă tendință de promovare a produselor tradiționale și 
a specificului turistic al diferitelor zone geografice, în unul din proiectele Fundației ADEPT, 
meșteșugurile sunt prezentate ca  sursă alternativă de venit, prin sprijinirea includerii unui 
număr important de meșteșuguri în circuitul turistic local18.  Totodată, meșteșugurile sunt prez-
entate ca posibilă activitate auxiliară a gospodăriilor individuale, cu rolul de a acoperi un gol 

16  Botezatu, Alina - Startups.ro Afacerile cu traditie se mentin pe piata ianuarie 2010  
17  Metode de făcut bani, Independența ta financiară, ianuarie 2010 
18 Fundatia ADEPT, Meșteșugurile 



15

de activitate, valorifica resursele gospodăriei, reduce cheltuielile acesteia și totodată acoperi 
un gol de produse în piață, transformându-se la un moment dat în afacere de succes 19. 

În mod îmbucurător, fiind tot mai apreciate, vechile tradiţii şi meşteşuguri româneşti încep să 
fie predate în diverse context, inclusiv la oraş în ateliere de lucru organizate la muzeele etno-
grafice sau chiar în şcoli.20 

3.1.2 Reglementarea meșteșugurilor, organizațiile și acțiunile de la nivel 
național ce sprijină activitățile meșteșugărești și dezvoltarea sectorului în 
România 

Prin natura și specificul activităților, succesul înregistrat de meșteșugari, atelierele 
meșteșugărești,  întreprinderile de artizanat și toate celelalte forme de organizare meșteșugăre-
ască, este strâns legat de o politică sistematică de promovare și marketing. În primul rând 
pentru menținerea, dar și pentru dezvoltarea meșteșugurilor, sunt necesare măsuri de con-
servare a patrimoniului cultural și a simbolurilor sale, în paralel cu o mai bună evidență a celor 
care activează în domeniu pentru a putea fi mai usor susținuți pe multiple nivele, spre exem-
plu: logistic, financiar, marketing, vânzări, export.

La ora actuală în România nu există o lege care să definească activitatea de meșteșugărit 
sau artizanat sau noțiunile de meșter/artizan. Există multiple incercări în acest sens, cum ar fi 
proiectul de lege, pentru reglementarea activității de meșteșugărit și artizanat, însă procesul 
decizional pe această temă este în continuare blocat.

Strategia de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meșteșugurilor în județul Satu Mare 
în perioada 2014-2016, finanțată prin proiectul „Dezvoltarea resurselor umane din mediul rural 
în județul Satu Mare în domeniul meșteșugurilor și turismului” 21, prezintă statutul legal și per-
spectivele legislative în domeniul meșteșugurilor, pe care le reproducem mai jos.

19 Fundatia ADEPT „Cum să trăiesc mai bine din ferma mea” Ghid și îndrumări utile, 2011 
20   Digi24Cluj-Napoca Meşteşuguri păstrate în satele Transilvaniei, decembrie 2013  
21 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 
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În baza legislației actuale, practicarea unui meșteșug este permisă deopotrivă persoan-
elor fizice cât și persoanelor juridice, fără să existe o listă standardizată cu meșteșuguri-
le 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, între-
prindere 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 pro-
pria 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 sim-
plă, iar răspunderea este personală cu patrimoniul persoanei fizice.

Esența acestor forme de organizare este practicarea activității economice, a meșteșugu-
lui, fie individual (persoana fizica autorizata, intreprindere individuala), fie doar in familie, 
incluzând aici rudele și afinii până la gradul 4 inclusiv (întreprinderea familială). Singura 
categorie care poate avea și terți-angajați este întreprinderea individuală, titularul în-
treprinderii având dreptul să angajeze terțe persoane. Spre deosebire de persoanele 
juridice (societățile comerciale), aceste categorii nu au capital social (eventual un patri-
moniu de afectațiune care poate să includă bunuri mobile sau imobile), nu au personal-
itate 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 ul-
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terioare; 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.

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. Din-
tre 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 pat-
rimoniul 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 coopera-
tori 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 cooper-
atori, 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 organiza-
re este caracterul non-profit. Acestea se înregistrează la judecătoria în raza căreia ur-
mează să fie sediul asociației/fundației.

“Legea meşteşugurilor” 22  este un proiect de lege adoptat de către Senatul României şi 
care în prezent este trimis comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor pentru raport. 

22  Camera Deputaților Proces Legislativ PL-x nr. 150/2007 Proiectul Legii meşteşugurilor
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Motivul realizării acestui proiect de lege este acela de a crea un cadru unitar legislativ și 
instituțional de reglementare  pentru meșteșuguri, considerate a fi importante în crearea 
de locuri de muncă, mobilizarea resurselor, stimulării investițiilor și un instrument de 
promovare a formelor complexe de participare a cetățenilor la dezvoltarea economică și 
socială a comunităților 23. Proiectul de lege stabileşte cadrul normativ pentru organizarea 
meşteşugurilor şi a întreprinderilor meşteşugăreşti, formarea profesională şi perfecţion-
area meşteşugarilor, crearea cadrului economic concurențial, dezvoltarea clasei de mi-
jloc în societatea românească. Conform proiectului de lege, practicarea unui meşteşug 
este permisă:

• persoanelor fizice sau asociaţiilor familiale autorizate;

• societăţilor cooperative înfiinţate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei;

• societăţilor comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile com-
erciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cei enumeraţi mai sus, cărora li se poate permite practicarea unui meşteşug vor trebui 
să îndeplinească condiţiile viitoarei legi a meşteşugurilor. Astfel, practicarea independ-
entă a unui meşteşug de către persoanele fizice şi juridice este condiţionată de obţi-
nerea certificatului de înscriere în Registrul meşteşugarilor.

De precizat ca proiectul de lege nu reglementează situaţia acelor meşteşugari care deja 
s-au înregistrat în baza Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a aso-
ciaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. 

Proiectul de lege propune înfiinţarea Camerei Naţionale a Meşteşugarilor - persoană 
juridică română care va funcţiona ca organizaţie de interes public, fără scop lucrativ, cu 
respectarea legislaţiei referitoare la asociaţii şi fundaţii. La nivelul fiecărui judeţ se va 
înfiinţa câte o cameră teritorială a meşteşugarilor care, din momentul dobândirii person-

23  Buda, Daniel; Oltean Ioan; Iacob Ridzi, Monica Maria; Zegrean, Augustin Expunere de motive- Proiectul Legii 
meşteşugurilor
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alităţii juridice va fi membru de drept în Camera Naţională a meşteşugarilor.

Principalele atribuții ale Camerelor meșteșugarilor prevăzute în proiectul de lege sunt:

• promovarea intereselor fiecărui meșteșug și a întreprinderii meșteșugărești;

• derularea programelor de sprijinire a sectorului meșteșugăresc;

• sprijinirea autorităților în promovarea meșteșugului prin reglementări specifice;

• reglementarea pregătirii ucenicilor, a meșteșugarilor și a maiștrilor;

• promovarea intereselor economice ale meșteșugarilor și întreprinderii 
meșteșugărești;

• administrarea Registrului meșteșugarilor și al Registrului pentru ucenici;

• urmărirea menținerii unui climat concurențial onest în sectorul meșteșugăresc;

• apărarea intereselor consumatorului în relațiile cu sectorul meșteșugăresc. 

Cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau cetăţenii din Spaţiul Economic Euro-
pean vor putea practica meşteşugul în România, dar cu condiţia de a prezenta Registru-
lui Meşteşugarilor atestatul de recunoaştere şi echivalare pentru diplomă sau certificatul 
de absolvire. 

In sensul proiectului de lege amintit mai sus, sunt definiți următorii termeni:

• meșteșug - activitate antreprenorială independentă, realizată în vederea obținerii 
de produse și servicii meșteșugărești, de mică industrie, pe baza cunoștințelor și 
deprinderilor dobândite în cadrul pregătirii profesionale;

• meșteșugar - persoana care a dobândit o meserie din cele prevăzute în lege și o 



20

practică in cadrul unei întreprinderi meșteșugărești; in cuprinsul legii sunt enumerate 
anumite categorii de meserii care pot intra in aria meșteșugului;

• întreprindere meșteșugărească - persoană fizică sau juridică, înregistrată la Reg-
istrul Meșteșugarilor, care realizează produse sau servicii meșteșugărești, de mică 
industrie, și are un număr mediu anual de până la 50 de lucrători;

• produse și servicii meșteșugărești, de mică industrie - produse și servicii exercitate 
de meșteșugari în serie mică sau ca unicate, realizate de regulă cu ajutorul uneltelor 
manuale sau al mașinilor necesare.

Un act foarte important pentru sectorul meșteșugurilor îl reprezintă și Legea nr. 279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă 24. Această lege oferă tinerilor cu vârsta între 16-25 
ani, care nu deţin o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul 
de muncă, șansa de a se pregăti mai bine din punct de vedere profesional. Între firmă 
și tânărul ucenic se va încheia un contract de ucenicie, pe durata determinată, perioada 
minimă fiind 12 luni, iar cea maximă de 36 luni, în condiţiile respectării reglementărilor 
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie şi la contractul indi-
vidual de muncă. Angajatorului ii revine obligația de a desemna un coordonator de uce-
nicie pentru formarea profesională a ucenicului, coordonatorul fiind persoana angajata 
a firmei.
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Organizații publice sau de utilitate publică și alte instrumente relevante pentru sectorul 
meșteșugurilor la nivel național

Administrația Fondului Cultural Național 

Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.), instituție publică subordonată Ministerului 
Culturii, oferă în fiecare an finanțări nerambursabile instituțiilor publice, organizațiilor negu-
vernamentale și persoanelor juridice de drept privat care desfășoară activități culturale. Sunt 
sprijinite proiecte provenite din arii tematice precum activități muzeale, teatru, dans, muzică, 
patrimoniu cultural național, patrimoniu imaterial, formare profesională în domeniul culturii 
- inclusiv management cultural și educație culturală. AFCN promovează întoarcerea la cul-
tură, reorientarea către cultură, susținerea artiștilor, în special a celor tineri, care studiază 
sau activează în domeniul culturii. Prin acest fond, au fost realizate proiecte de susținere a 
meșteșugurilor precum: „Un meşteşug pentru o viaţă” derulat de Muzeul Țăranului Român, 
unul din obiective fiind încadrarea meşterilor într-un circuit cultural şi economic 25, „Pânze și 
puncte”26  prin care copiii braşoveni descoperă meşteşugul cusăturilor tradiţionale din Ţara 
Bârsei, prin proiectul „TRADIŢIE, MEŞTEŞUG, ARTĂ”, Centrul Judeţean pentru Conservar-
ea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Octavian 
Goga” Cluj, Asociaţia Meşterilor Populari Clujeni a realizat două filme documentare, patru 
prezentări multimedia şi o expoziţie de fotografie, forme alternative de valorificare şi arhivare 
digitală a două meşteșuguri prezente în mediul rural, „Meșteșugurile tradiționale din zona 
Snagov - 4 zile pentru activități in atelierele în aer liber pentru vacanța ta culturală” 27. 

Direcţia de Implementare Programe pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

Direcţia de Implementare Programe pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – implementează 
Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, un program multianual 
de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, parte in-

25  Muzeul Național al Țăranului Român, Un meşteşug pentru o viaţă-Proiect Cultural, Aria Activităţi Muzeale, finanţat 
de AFCN
26 L.J. Cotidianul Transilvania Expres „PÂNZE ŞI PUNCTE”. Printr-un proiect finanţat de Administraţia Fondului Cul-
tural Naţional, Copiii braşoveni descoperă meşteşugul cusăturilor tradiţionale din Ţara Bârsei, octombrie 2013 
27  Fundația Snagov Mestesugurile traditionale din zona Snagov - 4 zile pentru activitati in atelierele in aer liber pentru 
vacanta ta culturala, 2012 
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tegrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor. Obiectivul Programului îl constituie stimularea 
dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari 
şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor 
ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor 
care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea 
serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv 
obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţion-
ale şi internaţionale. Prin acest program sunt organizate Târguri Regionale pentru Artizanat 
şi Meşteşuguri, având drept scop susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produse-
lor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone. În cadrul 
târgurilor regionale beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti 
şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vi-
goare. De asemenea, beneficiarii prezenţi la târguri vor putea organiza la standul propriu 
pentru vizitatorii interesaţi, sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii 
şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor. 28

Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești

Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești este constituită ”cu scopul de a asigura 
reprezentarea şi promovarea intereselor economice, sociale şi culturale ale cooperatorilor 
şi ale membrilor asociaţi în relaţiile cu administraţia publică, cu autoritatea de stat, cu alte 
persoane fizice şi/sau juridice, publice sau private,cu organismele internaţionale similare, pre-
cum şi pentru susţinerea şi promovarea principiilor cooperatiste”. La UCECOM sunt asoci-
ate, direct sau indirect, 506 entităţi cooperatiste ”(societăţi cooperative meşteşugăreşti, uniuni 
judeţene şi asociaţii de societăţi cooperative meşteşugăreşti), însumând un număr de circa 
16.000 persoane, peste 87% având dublă calitate - asociat la muncă şi capital, respectiv 
membrii cooperatori şi lucrători în propriile cooperative. Activităţile cooperaţiei meşteşugăreşti 
se desfăşoară aproape în toate centrele urbane ale ţării, acoperind practic întreaga sferă eco-
nomică (circa 2440 unități, din care: peste 300 de unităţi de producţie, circa 1780 de unităţi de 
prestări-servicii, peste 360 de unităţi comerciale). Principalele articole produse sunt: confecţii 

28  Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism Programul Național multiannual 
pentru susținerea meșteșugurilor și a artizanatului, 2014
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textile şi tricotaje, confecţii din piele încălţăminte, produse din lemn, artă populară şi artizanat: 
feţe de masă, broderii, eşarfe, ştergare, tapiserii, icoane pictate pe lemn, păpuşi folclorice etc.; 
produse metalice.29 

Muzeul Naţional al Ţăranului Român din București

Muzeul Naţional al Ţăranului Român din București se înscrie în familia europeană a Muzeelor 
de Arte şi Tradiţii Populare și se află sub autoritatea Ministerului Culturii, fiind adesea partener 
în proiecte pe tema meșteșugurilor și gazdă a multor târguri ce reunesc meșteșugarii și pe 
cei interesați de domeniu30.  Un exemplu de acțiune în beneficiul meșteșugurilor este proiec-
tul „Un meşteşug pentru o viaţă”, proiect cultural, aria tematică Activităţi Muzeale, derulat de 
Muzeul cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional și care a avut drept 
scop: punerea în valoare a activităţii creative a meşterilor populari, valorificarea activităţii 
acestora, păstrarea meşteşugurilor încă practicate, promovarea meşteşugurilor, încadrarea 
meşterilor într-un circuit cultural şi economic.31 

Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” din București

Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” din București este un alt partener în acțiunile ce 
vizează meșteșugurile. Spre exemplu, Muzeul a organizat proiectul “Săptămâna fără calcu-
lator” - dedicat tinerilor - preşcolari şi şcolari dornici să înveţe din tainele meşteşugurilor pop-
ulare. Programul a oferit posibilitatea diversificării preocupărilor, exersarea odihnei active în 
cadrul educaţiei nonformale (îmbunătăţirii exerciţiului de atenţie la şcoală) şi o implicare efec-
tivă în relaţiile interumane, prin socializarea în cadrul activităţilor propuse de muzeu. Ateliere 
de creaţie organizate au inclus: modelaj în lut, podoabe populare, ţesut, ouă încondeiate, 
păpuşi, măşti, împletituri textile, icoane pe sticlă, noduri, dansuri populare, atelierul “micul 
constructor - machete ale caselor din muzeu” şi atelierul “micul restaurator” 32. 

29 Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești - Procedura de înființare a unei societăți cooperative poate fi 
accesată la http://ucecom.ro/romana/bjur.htm
30 Muzeul Național al Țăranului Român 
31 Muzeul Național al Țăranului Român Un meşteşug pentru o viaţă - Proiect Cultural, Aria Activităţi Muzeale, finanţat 
de AFCN 
32 Doxologia “Săptămâna fără calculator”, la Muzeul Satului, octombrie 2013
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Centrele Culturale din subordinea Consiliilor Județene

La nivel local, activitățile ce țin de încurajarea meșteșugurilor sunt foarte adesea realizate cu 
sprijinul Consiliilor Județene, în subordinea cărora, de cele mai multe ori, există Centre Cul-
turale, al căror nume diferă în fiecare județ. În ultimii ani, ca urmare a măsurilor și legislatiei 
adoptate de UNESCO prin declarația de la Paris (2003) pentru salvgardarea patrimoniului 
cultural imaterial (ca o contramăsura la curentul de globalizare care ducea rapid la dispariția 
identității popoarelor lumii) și a alinierii legislației românești la aceste imperative, rolul acestor 
Centre Județene a devenit foarte important si s-a reflectat imediat în noua denumire a lor de: 
Centre Județene pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale.

Spre exemplu, un astfel de centru cu acțiune semnificativă în beneficiul meșteșugurilor din 
România este Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Cluj.  
Centrul este conceput ca verigă importantă în sistemul institutiilor de apărare și conservare a 
patrimoniului cultural-artistic românesc din care mai fac parte Academia Română (Institutele 
de cercetare ale Academiei),  Universitatea (prin cercetarea universitară), Muzeele de istorie, 
etnografie si artă (prin cercetarea, protectia, valorificarea patrimoniilor proprii). Centrele Jude-
tene pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale se află la baza acestei piramide 
institutionale, cu rolul de-a îmbina cercetarea de tip academic cu metodologiile de prezervare 
știintifică a patrimoniului cultural artistic si cu valorificarea, prin educatie si divertisment, a 
culturii si artei traditionale. Triada conceptelor din care asigură metodologia de activitate este 
compusã din Traditie (Datină)-Autenticitate si Valoare spirituală 33.  

33  Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj Cine suntem
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Obiectivele pe care și le propune Centrul 
sunt:

• Ofensiva deschisă împotriva înstrăinării 
si distrugerii climatului autentic al creaţiei 
şi ethosului românesc.

• Concentrarea cercetării şi intensificar-
ea conservării valorilor identitare proprii 
poporului român.

• Promovarea şi impunerea valorilor aut-
entice ale culturii şi artei tradiţionale 
româneşti prin recunoaşterea lor în con-
textul valorilor spirituale universale.

• Întelegerea culturii şi artei contempo-
rane, care îşi au izvorul în spiritualitatea 
poporului român, ca modele combative 
de-a promova şi impune respectul şi pre-
cierea universalã a strãinilor faţ de valo-
rile spirituale româneşi.

• Formularea aportului creativ românesc 
la patrimoniul cultural universal.

• Cercetarea comparativã şi schimbul de 
valori spirituale în cadrul patrimoniului 
cultural universal.

Sursa: http://www.traditiiclujene.ro/about_
Objectives.php

Atribuțiile Centrului sunt: 

a) coordonează şi îndrumă din punct de 
vedere metodologic, în plan judeţean, 
activitatea aşezămintelor culturale;
b) sprijină activitatea aşezămintelor cultur-
ale în domeniul formării formatorilor şi al 
perfecţionării personalului de specialitate;
c) editează şi difuzează publicaţii în dome-
niul educaţiei permanente pentru reţeaua 
judeţeană a aşezămintelor culturale;
d) realizează programe de educaţie per-
manentă în parteneriat cu instituţiile de 
specialitate din ţară şi din străinătate;
e) iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de 
promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
f) propune zone de obiceiuri şi tradiţii 
populare protejate din cadrul judeţului;
g) efectuează studii şi cercetări 
privind obiceiurile, tradiţiile popu-
lare şi meşteşugăreşti tradiţionale;
h) iniţiază şi aplică programe pent-
ru conservarea şi protejarea acestora. 
Un aspect important pentru asigurarea 
păstrării informațiilor legate de meșteșugui 
pe care îl are în vedere Centrul în activi-
tatea sa îl constituie sprijinirea publicațiilor 
de specialitate, de interes atât pentru spe-
cialiști cât și pentru publicul larg, pentru a 
construi un fond de literatură folclorică.34  

 34  Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj Cărți de specialitate și publicații ale 
C.J.C.P.C.T., 2013
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Academina Artelor Tradiționale din România

Academia Artelor Tradiţionale din România, înființată în cadrul Complexului National Muzeal 
“ASTRA” Sibiu, a fost concepută a fi şi a reprezenta forumul naţional al celor mai valoroşi şi 
reputaţi creatori şi interpreţi de artă populară din ţara noastră și este cheia de boltă a întreg-
ului edificiu al programului naţional de protejare a patrimoniului cultural intangibil. Obiectul de 
activitate şi menirea Academiei Artelor Tradiţionale din România constau, între altele, în etal-
onarea valorilor individuale reale ale culturii şi civilizaţiei populare tradiţionale şi promovarea 
lor în conştiinţa naţională şi universală ca elemente ale capacităţii de creaţie superlative în do-
meniul artei şi artefactelor populare. Astfel, acest for cultural reprezentativ la scară naţională 
reuşeşte să evidenţieze, să recunoască şi să recompenseze, în primul rând moral, autenticele 
valori ale culturii naţionale35

Olimpiada națională Meșteșuguri artistice tradiționale

O acțiune susținută la nivel național cu efect de revitalizare şi recuperare pentru cultură şi 
economie a patrimoniului imaterial și de propagare a meșteșugurilor este reprezentată de 
organizarea anuală a Olimpiadei naționale Meșteșuguri artistice tradiționale. Scopul Olimpi-
adei este de a educa și conștientiza populația școlară asupra valorilor perene ale culturii și 
civilizației populare, de a dezvolta talentul și aptitudinile celor care urmăresc să dezvolte abil-
itășile practice de a produce valori de artă populară autentică. Grupul țintă direct îl reprezintă 
copiii cu vârste între 6 și 18 ani, iar cel indirect este format din formatori, meșteri populari, 
membri ai Academiei Artelor Tradiționale din România, educatori, profesori, specialiști în do-
meniul culturii și civilizației populare, colecționari de obiecte de artă populară, public vizitator. 
Olimpiada este constituită din trei faze: unitate de învățământ, județ și națională.36 

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI)

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) este un document de acțiune elaborat 
la nivel regional de Agențiile pentru Dezvoltare Regională și care oferă un cadru de refer-

35  Complexul National Muzeal “ASTRA” Sibiu, Academia Artelor Tradiţionale din România
36  MEN ISJ Sibiu; CJ Sibiu Complexul National Muzeal “ASTRA” Sibiu Olimpiada națională Meșteșuguri Artistice 
Tradiționale, 2014 
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ință pentru elaborarea și amortizarea planurilor locale de acțiune și a planurilor elaborate 
de fiecare școală și contribuie prin măsuri coordonate cu celelalte niveluri de planificare, la 
îmbunătățirea corespondenței dintre oferta sistemului de educație și formare profesională și 
cererea socială, dintr-o perspectivă integrată a dezvoltării regionale.

Portalul tourist-informator.info

Portalul tourist-informator.info are o secțiune în dezvoltare în care sunt oferite date de contact 
pentru Ateliere de artă și meșteșug din România.37 

3.1.3 Acțiunile internaționale privitoare la meșteșuguri

“Artizanatul este perceput în toate ţările europene ca una dintre soluţiile pentru revitalizarea 
economiilor rurale”, explică etnograful Tudor Sălăgean38.  Existența interesului față de secto-
rul meșteșugurilor nu se limitează însă la spațiul european iar rolul sectorului în dezvoltarea 
economică a statelor, fie prin crearea de locuri de muncă, fie prin contribuția la dezvoltarea 
turismului, a fost recunoscut pe plan internațional de foarte mult timp.

Conform UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură) „cultura 
tradiţională şi populară este ansamblul creaţiilor unei comunităţi culturale fondată pe tradiţie, 
exprimată de un grup sau de un individ şi recunoscută ca răspunzând aşteptărilor comunităţii 
atât ca expresie a identităţii culturale şi sociale, cât şi ca norme şi valori transmise oral prin 
imitaţie sau alte maniere. Formele sale cuprind, între altele, limba, literatura, muzica, dansul, 
jocurile, mitologia, riturile, cutumele, artizanatul, arhitectura şi alte arte” 39.

Prin politicile sale, UNESCO a influențat pozitiv situația meșteșugurilor în România, prin influ-
ențarea creșterii rolului Centrelor Județene pentru Cultură. În ultimii ani, ca urmare a măsurilor 
și legislației adoptate de UNESCO prin declarația de la Paris (2003) pentru salvgardarea pat-

37  Tourist – Informator Ateliere de meșteșug România 
38  Digi24Cluj-Napoca Meşteşuguri păstrate în satele Transilvaniei, decembrie 2013 
39  Lutic, Marcel - Asociația Meșterilor Populari din RomâniaIntroducere în lumea meşteşugurilor tradiţionale, decem-
brie 2010 
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rimoniului cultural imaterial (ca o contramăsură la curentul de globalizarea care ducea rapid 
la dispariția identității popoarelor lumii) și a alinierii legislației românești la aceste imperative, 
rolul acestor Centre Judetene a devenit foarte important și s-a reflectat imediat în noua denu-
mire a lor de: Centre Județene pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, după 
ce în perioada comunistă fuseseră numite Centre Județene de Îndrumare a Creației Populare 
și a Mișcării Artistice de Masă40. Totodată, un rezultat important pentru România este acela 
că după ani de demersuri, UNESCO a inclus în patrimoniul cultural imaterial, ceramica de 
Horezu 41,42 . 

Eforturi de dezvoltare a meșteșugurile au fost realizate la nivel internațional încă din 1964, 
anul în care a fost fondat de către cetățeană americană Aileen Vanderbilt Webb Consiliul 
Mondial pentru Meșteșuguri (WCC), ca organizație non profit recunoscută și de UNESCO. 
Ideea Consiliului a fost de a reuni meșteșugarii din diferite colțuri ale lumii în scopul facilitării 
de idei și tehnici între aceștia pentru a păstra vie diferitele artele populare, pe fundalul tend-
inței internaționale ca diverse ocupații tradiționale să fie uitate sau chiar să dispară. Membrii 
asociației sunt meșteșugari individuali sau cooperative. Dată fiind componenta semnificativă 
a membrilor europeni, în anul 1978 a luat ființă Consiliul European pentru Meșteșuguri al 
cărei obiectiv era cel de a lupta împotriva tendinței de producție industrială a produselor de 
artă populară – cel mai adesea importate de comercianți din China – și de dispariție treptată 
a produselor autentice. WCC a adoptat Carta Meșteșugurilor43 , semnată de foarte multe en-
tități din toată Europa, având drept scop lansarea unei dezbateri privind problemele cu care 
se confruntă sectorul, crearea unei rețele internaționale specializate care să conducă la o mai 
bună vizibilitate a sectorului și la crearea unei asociații de lobbying, distribuirea de informații 
utile pentru dezvoltarea sectorului la nivel internațional. Prin Cartă se recunosc cele trei valori 

40  Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj Istoric 
41  Vasile, Roxana Radio România Actualități Meşteşug românesc, inclus în patrimoniul Unesco, decembrie 2012 
42  Lista patrimoniului cultural imaterial al umanitaţii UNESCO a fost alcătuită oficial în 2008, potrivit unei Convenţii 
pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, încheiata la Paris, la 17 octombrie 2003. Lista numară în prez-
ent 166 de opere din 76 de ţări. Patrimoniul Cultural Imaterial se referă la tradi7ii şi expresii orale, incluzând lim-
ba ca vector al patrimoniului cultural imaterial, artele spectacolului, practici sociale, ritualuri şi evenimente festive, 
cunoştinţe şi practici referitoare la natura şi la univers, tehnici legate de meştesuguri tradiţionale. (Comisia Națională 
a României pentru UNESCO Prezența României pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO 
http://www.cnr-unesco.ro/ro/patrimoniu-imaterial.php)
43  World Crafts Council Europe The International Charter of Artistic Craftsmanship, 2013  



29

ale meșteșugurilor: economică, socială și culturală și se expun o serie de propuneri pentru 
sprijinirea sectorului, mai exact promovare și comunicare, internaționalizare și comercializare, 
cercetare și inovare, formare, educație, turism, muzee. 

Activitățile celor două Consilii sunt concentrate pe următoarele aspecte: dobândirea de către 
meșteșuguri a unei reprezentări oficiale pe plan politic și administrativ la nivel internațional, 
îmbinarea artizanatului și a altor arte plastice din Europa, construirea unei rețele internațion-
ale de contacte în domeniul artizanatului și al meșteșugurilor, dezvoltarea artizanatului ca 
activitate cu rezultate de înaltă calitate, realizarea de programe de cooperare internaționalp 
care au ca obiectiv solidaritatea și schimbul de idei între meșteșugari. La inițiativa Iranului 
în anul 2010, 10 iunie a fost desemnată ziua mondială a meșteșugurilor de către WCC, fără 
însă ca acest gest formal să se transforme într-o mișcare puternică pe plan global/internațion-
al, care să a atragă atenția lumii asupra importanței activității meșteșugarilor în păstrarea 
tradițiilor și identităților culturale, a rolului acestora în educație și economie mondială44.  Cu 
ajutorul acestor organizații, creatorii populari, în special cei tineri, au învățat tot mai mult să 
utilizeze în special calculatorul, ca pe un mijloc de promovare a produselor lor și de asistență 
în procesul de creație. Se pare că introducerea utilizării calculatorului de către meșteșugari 
a ajutat considerabil ca aceștia să intre în contact mai ușor cu meșteșugurile și să dezvolte 
această profesie. Dată fiind varietatea și specificitatea geografică a meșteșugurilor, au fost 
ulterior create Consilii Regionale care să creeze și să implementeze cele mai bune practici în 
scopul garantării prezenței continue a artizanatului în dezvoltarea economică a regiunii. Toate 
aceste demersuri ale Consiliilor au fost foarte utile pentru supraviețuirea acestor profesii și 
dezvoltarea lor. 

Urmînd principiile susținute de WCC, Innocrafts a fost creat ca un proiect de cooperare euo-
peană finanțat de Uniunea Europeană în vederea asigurării sprijinului reciproc între regiunile 
din Europa, inclusiv din România, prin schimburi de experiență și bune practici care pot să 
determine inovarea și dezvoltarea economică a meseriilor tradiționale 45.  Pe portalul proiec-
tului sunt prezentate informații și sugestii utile pentru a-i îndruma pe cei interesați de domeniu 
către alți colaboratori, către surse de finanțare, noi idei de dezvoltare etc. 

44  Breasla Meșteșugarilor din Transilvania 
        Innocrafts
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La nivelul Uniunii Europene, instituțiile europene recunosc importanța și acordă sprijin dez-
voltării sectorul meșteșugurilor. Aspectele avute în vedere în special de Directoratul  Între-
prinderi și Industrie46 , sunt în mare măsură legate de obstacolele și provocările întâlnite de 
meșteșugari și întreprinderile meșteșugărești pentru care se încurajează soluții ce țin de 
creșterea cunoașterii sectorului prin studii, conferințe și statistici,  creșterea capacității de 
creștere a meșteșugarilor pe piața internă, promovarea unui mediu legislativ mai bun pentru 
aceste activități, servicii de suport etc.  Directoratul Educație și Cultură 47  joacă rolul de spijin 
al sectorului prin perspectiva sa culturală și educațională, încurajând acțiunile de promovare 
a specificului zonal, precum și mobilităților internaționale pentru ucenici și formatori. Politicile 
UE sunt însă privite cu oarecare reținere meșteșugari din România, reuniți în cadrul Asociației 
Meșterilor Populari din Moldova, care atrag atenția asupra riscului ca anumit acțiuni ale Uniu-
nii să conducă mai degrabă la încurajarea consumerismului și pragmatismului în detrimentul 
păstrării valorilor mai profunde pe care se construiesc tradițiile și meșteșugurile 48.  Politicile 
UE sunt totodată dublate de programe de finanțare care pot fi utilizate pentru susținerea 
sectorului și a creșterii gradului de angajare. În general  fondurile sunt disponibile prin cereri 
de proiecte în cadrul programelor de implementare a Fondurilor Structurale și de Investiții 
Europene (e.g. Programul Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane), a acțiunilor de 
mobilități internaționale (e.g. Mobilități transnaționale în domeniul formării profesionale con-
tinue) sau prin cereri de proiecte gestionate direct de Comisia Europeană sau Agențiile sale 
executive.

Politicile și experiențele altor state europene care încurajează susținut sectorul sau care au 
întâmpinat provocări în menținerea acestuia pot servi drept lecții pentru consolidarea sector-
ului și în România. 

Meșteșugurile în Grecia 49

Spre exemplu, Grecia este o țară cu o istorie bogată a artizanatului și chiar și în prezent există 
regiuni care mențin meșteșugurile ca mijloc de supraviețuire profesională.  Este cunoscut fap-
46  European Commission, Enterprise and Industry Craft and micro-enterprises
47  European Commission, Education and training 
48  Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova (AMPM) Despre noi  
49 Asociația Pakiv România Mestesugurile in Grecia (ieri, azi si maine) – raport rezultat în cadrul proiectului “Dez-
voltarea rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor” POSDRU/135/5.2/S/129639
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tul că Grecia are unul dintre cele mai mari patrimonii cultural din lumea occidentală, pornind 
de la descoperirile preistorice din era cicladică, cu o incredibilă creștere ulterioară a culturii 
grecești în timpurile clasice și elenistice, și până târziu la cultura ortodoxă și bizantină. Printre 
meșteșugurile reprezentative ale Greciei amintim: țesături și broderii, sculptura în lemn, ce-
ramica, argintărie și aurărie, arta metalului, sculptura în miniatură în pietre prețioase și sem-
iprețioase, iconografie, arta pe sticlă, sculptura în marmură, arta de gips, creații din materii 
prime (e.x. fabricare de păpuși, jocuri – table, șah, instrumente muzicale etc.) Un rol important 
în menținerea practicării activității meșteșugărești l-a jucat Organismul Elen pentru Întreprin-
derile Mici și Mijlocii și Artizanat (EOMMEX), creat în 1977, ce a avut drept scop dezvoltarea 
antreprenoriatului și sprijinirea artizanatului și a meseriilor artisitice. Apelând la programele 
de finanțare europeană, EOMMEX a sprijinit crearea de ateliere de artizanat, ce au avut o 
perioadă de înflorire în anii ΄80 si ΄90. EOMMEX era unica instituție ce dispunea de exper-
tiză și recunoaștere în domeniul meșteșugurilor. Cele peste 10 ateliere pe care le deținea 
erau localizate în special în zonele turistice și funcționau cu finanțare din partea Programelor 
Integrate Mediteraneene. EOMMEX dispunea și de peste 20 de școli pentru fabricarea cov-
oarelor aflate îndeosebi în zonele îndepărtate. Activitatea organizației a condus la realizarea 
unei infrastructuri pentru meșteșuguri și a fost furnizor de formare pentru a răspândi meseriile 
artizanilor. Din păcate, funcționarea acestei organizații a fost afectată de criza economică, ce 
a condus la comasarea ei cu Fondul Elen pentru Antreprenoriat și Dezvoltare, în urma căreia 
activitate meșteșugărească a avut de suferit deoarece promovarea artizanatului a devenit un 
obiectiv secundar. 

Lecția desprinsă din experiența meșteșugurilor în Grecia arată că sectorul trebuie să dispună 
de un organism cu expertiză și recunoaștere care să reprezinte efectiv interesele multitudinii 
de meșteșugari, ateliere, întreprinderi meșteșugărești, cooperative etc. și să conducă la un 
cadru financiar și legislativ mai bun care să răspundă vulnerabilităților specifice sectorului. 
Acest tip de structuri organizaționale care să supravegheze și să contribuie la dezvoltarea 
sectorului meșteșugurilor se găsește în prezent în alte state din Europa. 

Meșteșugurile în Marea Britanie și Irlanda 50

În Marea Britanie funcționează Consiuliul de Artizanat (Crafts Council), având rol important în 
50  Meșteșugurile în Grecia, document realizat în cadrul proiectului POSDRU/135/5.2/S/129639 Dezvoltare durabilă 
prin revitalizarea meșteșugurilor
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reprezentarea intereselor meșteșugarilor (deține circa 700 membri) și primind finanțare pub-
lică. Scopul consiliului este de a face Marea Britanie primul loc în lume în care oricine poate 
crea, vedea, colecționa și învăța să practice meșteșuguri contemporane, recunoscând rolul 
meșteșugurilor în viața socială, economică și culturală 51.  Una din măsurile de sprijin oferite 
meșteșugarilor o constituie oferirea unei platforme de promovare a acestor produse. Prin 
toate activitățile desfășurate, organizația urmărește să: consolideze mediul economic și infra-
structura necesare meșteșugurilor contemporane, să dezvolte publicul țintă pentru produse 
artizanale contemporane, să susțină înalta calitate a practicilor meșteșugărești contemporane 
naționale și internaționale 52.  În Irlanda, organizația de sprijin a meșteșugurilor este Consiliul 
de Creație și Artizanat (Design and Crafts Council Ireland), care lucrează în parteneriat cu au-
toritățile publice precum Departamentul pentru Locuri de Muncă (care și finanțează activitățile 
organizației), Întreprindere și Inovație, etc. pentru dezvoltarea și implementarea programelor 
din domeniul creației și meșteșugurilor 53.  Consiliul furnizează o serie de programe și servicii 
de sprijin pentru meșteșugari și creatori, formatori și persoane în formare, retaileri și proprie-
tari de galerii, cumpărători și colecționari, media și organizații partener cu scopul de a crește 
standardele și profilul meșteșugurilor din Irlanda. Din experiențele celor două state în materie 
de meșteșuguri, ca și în cazul Greciei, se desprinde importanța funcționării unui organism de 
reprezentare și sprijinire a sectorului de o manieră cât mai activă.

Inițiativa Națională pentru Meșteșuguri din Australia

La nivel internațional, un exemplu de organizare a meșteșugurilor este Inițiativa Națională 
pentru Meșteșuguri din Australia, ce s-a născut ca un proiect finanțat din surse publice în 2013 
și care colaborează cu principalele entități relevante pentru domeniul meșteșugurilor existente 
aici pentru a sprijini, dezvolta și reprezenta interesele sectorului meșteșugurilor/creativ din 
Australia. Ca prim rezultat în îndeplinirea obiectivelor acestui proiect a fost realizarea unei 
hărți a sectorului meșteșugurilor în Australia 54. 

51  Crafts Council UK 
52  Crafts Council UK  

53 The Design & Crafts Council of Ireland 
54 The National Craft Initiative, Australia  
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Importanța formării profesionale în Germania

În afara instituțiilor centrale sau regionale având ca scop central sprijinirea meșteșugurilor, 
sistemul educațional al statelor influențează de asemenea funcționarea meșteșugurilor. Ger-
mania este un stat cu un sistem educațional ce poate servi drept model pentru oferirea unei 
baze solide pentru dezvoltarea meșteșugurilor, prin recunoașterea importanței meseriilor – 
într-un sens mai larg decât cel al meșteșugurilor însă – și prin facilitarea dobândirii de abilități 
specifice pentru majoritatea populației. În Germania pregătirea profesională este organizată 
în sistem dual, bazându-se pe trei piloni importanţi: întreprinderea, şcoala profesională şi 
centrul de pregătire profesională al camerei meşteşugarilor. Absolvenţii învăţământului oblig-
atoriu de zece ani care doresc să se califice într-o meserie, încheie mai întâi un contract de 
ucenicie cu diverşi întreprinzători care se obligă să le asigure pregătirea practică şi apoi se 
înscriu pentru a urma cursurile teoretice la o şcoală profesională. Dacă întreprinzătorul care a 
preluat ucenici pentru pregătirea practică, nu poate asigura parcurgerea tuturor temelor pre-
văzute de programa şcolară, elevul completează pregătirea practică la un centru de formare 
profesională din cadrul camerei meșteșugarilor. Durata pregătirii profesionale variază între 3 
- 3,5 ani, din care 2/5 reprezintă pregătire teoretică şi 3/5 pregătire practică. După terminarea 
perioadei de formare profesională elevii susţin un examen de calificare care este organizat 
de camerele de comerţ şi industrie sau camerele meșteșugarilor, care asigură şi certificarea 
calificării profesionale și care sunt responsabile în faţa autorităţilor cu formarea profesională 
iniţială şi continuă 55. 

Realitățile naționale și internaționale expuse anterior confirmă faptul că sectorul meșteșu-
gurilor deține în continuare o valoare însemnată pentru cultura, societate și economia unei 
comunități, în ciuda modificărilor economice și sociale determinate de fenomenul globalizării 
care umbrește într-o anumită măsură capacitatea sectorului. Recunoașterea potențialului de 
creștere economică prin practicarea activităților meșteșugărești, care totuși se menține, tre-
buie dublată de acțiuni susținute la nivel politic care să sprijine exploatarea optimă a acetuia. 
Aceste ipoteze vor fi confirmate mai jos de situația economică și socială a Regiunii Centru 

55  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 pagina 5 POSDRU/110/5.2/G/88754 
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și de utilizarea meșteșugurilor în zonă, ceea ce va argumenta necesitatea creării unui plan 
de acțiune strategic, format din inițiative de încurajare, suport și eficientizare a funcționării 
meșteșugurilor la nivel de regiune, județ și localitate. 

3.2 Prezentarea nivelului vieții economice, sociale, culturale a re-
giunii Nord-Vestși a locului meșteșugurilor în acest ansamblu

3.2.1 Succintă prezentare a mediului socio-economic al Regiunii Nord-Vest 56

Regiunea de Nord-Vest sau Transilvania de Nord este una din cele 8 regiuni de dezvoltare 
din România și include 6 județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj 
ocupând 14,32 % din suprafața țării și având o populație totală de 2.744.914 locuitori. Regi-
unea dispune de o poziție geografică strategică, având granițe cu Ungaria și Ucraina cât și cu 
regiunile de dezvoltare Centru, Vest și Nord-Est din România. 

Sursa:http://www.nord-vest.ro/Document_Files/Planul-de-dezvoltare-region-
ala-2014-2020/00001724/lob23_PDR_2014_2020_Ianuarie_site.pdf

56  Acest subcapitol are la bază informații preluate analiza socio-economică a PLANULUI DE DEZVOLTARE RE-
GIONALĂ Transilvania Nord 2014-2020 realizate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, versiune ianuarie 
2015

Cele 42 de orașe din care 15 municipii și 398 comune și 1.823 de sate cuprind o diversitatea 
etnică şi culturală, aici coabitând români (74,9%) , maghiari (18,3%), romi (4,6%), germani, 
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ucraineni, slovaci ş.a. Regiunea are încă un profil preponderent rural, în condiţiile în care me-
diul rural acoperă peste 85% din suprafaţă şi găzduieşte peste 48% dintre locuitori, în ciuda 
faptului că dispune de centre urbane importante precum Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, 
Satu-Mare, Bistriţa, Zalău, cu rol polarizator.

Cu privire nivelul de trai, Regiunea Nord-Vest avea în 2003 un PIB/locuitor de de 2.338 Euro, 
apropiat de media națională dar mult sub media Uniunii Europene. Contribuția sectoarelor 
economice la formarea PIB-ului regional, indică o pondere de 16.3% pentru agricultură, 35% 
pentru sectorul secundar și 46.7% pentru cel terțiar, din punct de vedere evolutiv înregis-
trându-se creșterea serviciilor și reducerea activităților în agricultură. Creșteri semnificative 
s-au înregistat în sectorul de construcții civile și industriale- locuințe, centre comerciale. Se 
constată o serie de diferențe între județe: unele mai industrializate, altele bazate pe activitățile 
primare, în special agricultură și zootehnie.

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest este, după București-Ilfov, cea mai atractivă din punct 
de vedere economic, dintre regiunile de dezvoltare ale României, cu o dinamică deosebită 
în sectoarele construcții, industria de textile, industria de mașini și echipamente. Activitățile 
de import-export sunt mai dezvoltate în județele Bihor, Cluj și Satu-Mare, în vreme ce în Bis-
trița-Năsăud și Sălaj, județe predominant rurale, aceste activități sunt mai restrânse.

Regiunea Nord-Vest beneficiază de atracții și resurse turistice, cu potențial deosebit pentru 
dezvoltare: ape termale și mine de sare (stațiunea Băile Felix din Bihor, 1 Mai, Tinca, Tasnad, 
Marghita, Ocna Sugatag, Dej sau Turda); proiecte de dezvoltare ale stațiunilor turistice mon-
tane (Borșa, Băișoara, Stâna de Vale, Colibița); cultura populară și patrimoniul cultural și 
etnografic cu destinații recunoscute  la nivel național (Castelul Banffy de la Bontida), cetăți 
și monumente istorice (Oradea, Bistrița), bisericile fortificate din Transilvania și Mănăstirile 
de lemn din Maramureș (monumente UNESCO), peste 170 de arii naturale protejate, două 
parcuri naționale și două parcuri naturale, incluse în circuite turistice.Valorificarea tradițiilor 
meșteșugărești, arta populară, obiceiurile comunităților sătești reprezintă activități cu potențial 
în dezvoltarea turismului 57.

57 Acest subcapitol are la bază informații preluate analiza socio-economică a PLANULUI DE DEZVOLTARE REGION-
ALĂ Transilvania Nord 2014-2020 realizate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, versiune ianuarie 2015
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Distribuția geografică este echilibrată între mediul rural și urban, județul Cluj fiind cel mai 
urbanizat. Similar situației de la nivel națonal, îmbătrânirea demografică și depopularea din 
cauza migrației au impact și în Regiunea Nord-Vest. Între provocările perioadei 2014-2020 se 
regăsesc întărirea legăturii urban-rural, realizarea investiţiilor minime necesare în localităţile 
urbane pentru a avea capabilitatea de a oferi locuitorilor servicii sociale adecvate dar şi opor-
tunităţi de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare astfel încât fenomenul migrator să fie sto-
pat (cu precădere în rândul forţei de muncă înalt-calificate - specialişti din domeniul medical, 
educaţional, informatică, inginerie, al cercetării-dezvoltării, etc. - fenomenul de „brain-drain”), 
iar sporul natural al populaţiei să crească.

Planul de dezvoltare regională punctează faptul că potenţialul resurselor umane nu este dep-
lin valorificat datorită ratei mici de participare la educaţie a persoanelor aparţinând grupurilor 
vulnerabile (săraci, romi) şi adulţilor, datorită calităţii slabe a educaţiei iniţiale primite precum 
şi insuficientei dezvoltări a programelor destinate învăţării pe tot parcursul vieţii. Sistemul de 
învăţământ din regiune se confruntă cu o serie de provocări importante, printre care percepţia 
negativă a publicului în ceea ce priveşte notorietatea furnizorilor de instruire pentru adulţi 
precum şi absenţa din rândul acestora a universităţilor şi unităţilor de învăţământ din sistemul 
vocaţional. 

Procentul forţei de muncă implicate în programe de învăţare pe tot parcursul vieţii este extrem 
de redus faţă de media europeană, oferta de cursuri de formare este orientată în mare parte 
către câteva meserii generice şi mai puţin către competenţe specifice necesare angajato-
rilor, transferul cunoştinţelor dobândite în practica profesională este deficitar, transferabilita-
tea competenţelor în cunoştinţe este neformalizată, iar angajatorii conştientizează în mică 
măsură contribuţia lor la formarea pieţei muncii şi a competenţelor angajaţilor. 

Formarea profesională a forţei de muncă din mediul rural , unde nivelul de instruire şi oportu-
nităţile de angajare sunt mai reduse decât în oraşe, precum şi ofertele de formare adresate 
persoanelor de peste 45 de ani sunt insuficiente. Caracterul fluctuant al indicatorilor pieţei 
forţei de muncă, precum rata de ocupare, şomaj, locuri de muncă vacante, etc. reprezintă o 
provocare în identificarea intervenţiilor publice adecvate adresate creşterii ocupării. Ponderea 
persoanelor de etnie romă în populaţia totală este în creştere şi plasează regiunea pe locul doi 
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la nivel naţional, iar în rândurile celor care se declară de etnie romă se constată acumularea 
diverselor deprivări materiale în timp ce autorităţile publice neglijează această problemă şi/
sau încearcă să o rezolve prin relocarea lor la periferie sau în afara localităţilor. 

O provocare importantă pentru perioada următoare va fi conlucrarea instituţiilor guvernamen-
tale, organizaţiilor societăţii civile, angajatorilor publici şi privaţi în vederea realizării dezid-
eratului incluziunii active prin elaborarea şi implementarea unei strategii comprehensive ba-
zată pe integrarea celor trei piloni ai politicilor sociale şi anume: suport adecvat de venituri 
(prin măsuri de protecţie şi asistenţă socială), o piaţă incluzivă a muncii (prin măsuri care 
favorizează accesul tuturor, inclusiv al persoanelor din grupuri vulnerabile, la muncă decentă) 
şi acces la servicii de calitate (în domeniul educaţiei şcolare, sănătăţii şi locuirii).

Economia Regiunii Nord-Vest a cunoscut o tendinţă de dezvoltare naturală în perioada anal-
izată (2005-2011), contracţia determinată de criza economică mondială fiind depăşită doar în 
sectoarele industriale în ultimii ani. Economia regiunii are caracteristicile unei economii emer-
gente în dezvoltare. Se remarcă sectoarele economice intensive în inteligenţă care folosesc 
forţă de muncă specializată şi calificată, precum industriile creative, tehnologiile informaţion-
ale, activităţile ştiinţifice şi tehnice, care încurajează inovarea în toate domeniile, identificând 
astfel noi surse de creştere. 

Din punct de vedere teritorial dezvoltarea economică este dezechilibrată, astfel că judeţele din 
sudul şi vestul regiunii (Cluj, Bihor şi Satu Mare) sunt industrializate şi mai stabil dezvoltate 
economic decât judeţele din centru şi est (Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Sălaj), unde evoluţia 
din ultimii ani a dus la pierderea capacităţii concurenţiale şi a avantajelor competitive din mai 
multe ramuri. Economia regională se bazează în continuare pe ramuri industriale tradiţionale 
în ciuda faptului că în unele dintre judeţele regiunii se observă o schimbare structurală a 
industriei prin creşterea în importanţă a ramurilor competitive, orientate către piaţa externă 
(echipamente IT&C, componente auto).

La nivelul Regiunii Nord-Vest există percepţia lipsei unei viziuni comune asupra dezvoltării 
regionale, se constată o capacitate redusă de accesare a fondurilor, unele judeţe ducând lipsă 
şi de personal specializat în implementarea proiectelor. Se constată o colaborare insuficient 
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dezvoltată între administraţia publică şi societatea civilă, datorită existenţei unor parteneriate 
insuficient de mature, care nu susţin şi dezvoltă interesele comunităţii. 

3.2.2   Locul meșteșugurilor la nivelul fiecărui județ din regiunea Nord-Vest

Meşteşugurile au avut un rol central în viața economică și socială a regiunii în decursul timpu-
lui iar faptul că pe acest teritoriu au conviețuit mai multe etnii explică abundeța acestora care 
acoperă întreaga gamă de ocupații. Meşteşugurile medievale au evoluat de la etapa în care 
producţia era destinată exclusiv consumului propriu al familiei, laproducţia de masă, destinată 
întregii comunităţi. În perioada de început, meşteşugurile sunt strâns legatede gospodăria 
naturală, a ţăranilor, meşteşugarii (pielerul, cizmarul, fierarul, morarul etc.) lucrândexclusiv 
pentru comunitate şi pentru curtea feudului. Uneori, însă, produsele lor puteau satisface şi 
oparte din nevoile ţărănimii din satele învecinate, când în acelea nu existau condiţiile prielnice 
dezvoltăriiunor meşteşuguri: apă pentru morărit, nuiele pentru împletit, lut pentru olărit etc.58 

Odată cu apariţia oraşelor în Transilvania (sec. al XIV-lea centre politice şi economice ardele-
necapătă statut de oraş: Clujul, Dejul, Aiudul, Mediaşul, Sighişoara, Sebeşul, Sibiul, Braşovul, 
Bistriţa,Oradea, Satu Mare, Sighetul, Aradul etc), datorită creşterii productivităţii muncii, putem 
vorbi şi despredezvoltarea unor centre meşteşugăreşti-negustoreşti 59. În următoarele secole 
meşteşugurile în Transilvania s-au dezvoltat semnificativ, ceea ce a însemnat apariția de noi 
meșteșuguri, mărirea producției, creșterea numărului breslelor, apariția asociațiilor de bresle, 
dezvoltarea unor meșteșugari și preluarea de către aceștia a conducerii unor orașe, apariția 
asociațiilor de calfe, dominarea breselelor sătești de către cele orășenești, etc. În secolele 
XIX și XX, meșteșugurile trec printr-o etapă de stagnare, urmând ca în a doua jumătate a 
secolului XX să se producă o nouă etapă, prin creștere numărului cooperativelor de artă și 
meșteșugărești, precum și a atelierelor de producție. Perioada regimului comunist generează 
o nouă perioadă de descreștere a rolului meșteșugurilor în societate, care s-a acutizat în timp 
și a făcut ca unele meșteșugurile să fie pe cale de dispariție.

58  Project Consulting Age Srl, Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Comuna TurțMici 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 p.17 
59 Pascu, Ştefan, Meşteşuguri le din Transilvania până în secolul al XVI-lea, Editura Academiei R.P.R., 1954,
p. 21
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În prezent, Regiune Nord-Vest rămâne una din regiunile în care un număr important de 
meșteșuguri încă se mai păstrează.Ca acest lucru să fie posibil, însă, meșteșugarii, etnografii 
și organizațiile de profil depun eforturi deosebite, pentru sustenabilitatea cărora sunt necesare 
sprijin financiar, logistic și un mai bun cadru de reglementare al activității.

În contiuare, enumerăm cu titlu exemplificativ, organizații din fiecare județ din regiune a căror 
activitate contribuie la dezvoltarea meșteșugurilor locale, cu obsevația că aceasta nu este o 
listă completă:

Bihor

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Bihor

Muzeul de Științe Naturale (Tinca)

Muzeul de Etnografie Horea și Aurel Flutur 
(Chișcău)

Colecția de Etnografie de la Galoșpetreu

Muzeul Orăşenesc de Istorie şi Etnografie 
“Andrássy Ernő” (Valea lui Mihai)

Punctul muzeistic din Remetea (Remetea) 
Colecţia muzeală de istorie, arheologie şi et-
nografie a Văii Ierului (Săcueni)

Muzeul Municipal Beiuş

Case tradiţionale de pe Valea Ierului

Maramureș

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Maramureş

Fundația Social-Culturală pentru Democraţie 
“identitate, unitate, generozitate, acţiune” – 
IUGA

Academia de Arte și Meserii

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Baia 
Mare 
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Cluj

Consiliul Județean Cluj

Centrul Județean pentru Conservarea și Pro-
movarea Culturii Tradiționale Cluj  

Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj

Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj

Breasla Mestesugarilor din Transilvania

Asociația Meșterilor Populari Clujeni

Bistrița-Năsăud

Centrul Judeţean pentru Cultură Bis-
triţa-Năsăud

Academia Artelor Tradiţionale din România

Şcoala Populară de Artă

Portalul Turist în Bistrița Năsăud

Primăria Bistrița

Satu-Mare

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Satu Mare

Asociaţia “Camera meşteşugarilor”

Muzeul in Aer Liber al Tarii Oasului (Negrești)

Asociația “Grupul de Acțiune Locală Țara 
Oașului”

Muzeul Județean Satu Mare

Sălaj

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj  
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Zalău
Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
Asociația culturală CreArt
Muzeul Pălăriilor de Paie, Crișeni
Colegiul Național „Silvania” din Zalău
Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău
Muzeul etnografic al Ligiei Bodea
Asociaţia Culturală Adsum 
Breasla Cuvântarilor
O.S.M.T.H. Comanderia “Porolissum” Zalău
Casa de cultură “G.Tutoveanu”  Bârlad
Liceul Teoretic “M. Eminescu” Bârlad
Grupul Şcolar ̀ Gh Pop de Băseşti` Cehul Sil-
vaniei judeţul Sălaj
Şcoala Agrij
Cenaclul de Seară
Primării
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Județul Bihor

Meșteșugurile din județul Bihor se caracterizează printr-o îndelungată tradiție, păstrată cu 
sfințenie și transmisă de la o generație la alta; în decursul timpului s-a realizat o specializare a 
așezărilor din județ în funcție de materiile prime pe care oamenii le aveau la îndemână spre a 
le le prelucra, astfel: olăritul era specific zonelor Criştiorul de Jos, Cărpinet, Leheceni, Leleşti, 
Sălişte de Vaşcău, Vadu Crişului, Marghita, Salonta, Tileagd; fierăritul era prezent în Vărzarii 
de Sus şi de Jos, Briheni, Vaşcău, Chişcău; sumănăritul în Sârbeşti; lădăritul în Budureasa; 
scărărit în Cresuia; împletituri din papură și nuiele în Borş, Otomani, Sălacea. În prezent, 
au rămas următoarele centre de meșteșuguri: în Leheceni, Vadu Crişului – ceramică roşie 
şi albă; Budureasa – lăzi de zestre şi hambare; Cresuia – scări; Borş – împletituri de nuiele; 
Drăgoteni – ouă încondeiate. În plus, în zonele etnografice Crişul Alb, Crişul Negru, Crişul 
Repede, Barcău – Crasna, în sate româneşti, maghiare, slovace se realizează piese textile 
tradiţionale (ştergare, feţe de masă etc.), pentru decorarea interioarelor caselor, atât din me-
diul rural, cât şi urban 60.  

Sursa:http://www.culturabihor.ro/in-
dex.php?s=4&lang=ro&a=1

60  Bokor Ágota - Marvao SA, Duran`s Press SRL OradeaArta pop-
ulara, turism rural, gastronomie BihorEditura Duran`s Press SRL 
Oradeawww.bihar-bihor.eu (proiect susținut de Uniunea Europe-
ană în cadrul Programul de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria-România 2007–2013 (HURO-ETE)) 

În general, meșteșugurile întâlnite în județîn prez-
ent sunt: olăritul (valea Crișului Alb – ceramică albă, 
zona Crișului Negru – ceramică roși Vadu Crișului, 
Leheceni), morăritul (Roșia), încondeiatul ouălor 
(Drăgoteni, Budureasa, Roșia, Lunca, Hinchiriș, 
Sudrigiu), țesutul (Dobresti, Lazuri de Beius, Rosia), 
țesutul costumelor populare (Drăgoteni),împletituri 
din paie, papură,  pănuși sau nuiele (Valea Ierului, 
Salonta, Țarea Beiușului, Valea Barcăului), vărăritul 
(Roșia, Meziad, Izbuc, Briheni), prelucrarea lemnului 
(Scărarii de la Cresuia, lăzile de zestre de la Budu-
reasa), pictura de icoane pe sticlă și pe lemn (Beiuș, 
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Sânmartin, Oradea), realizarea de instrumente muzicale (vioară cu goarnă 61 ), podoabele din 
mărgele. 

În ce privește arta țesutului,mai există puţine femei care practică acest meşteşug, cele mai 
multe putând fi  regăsite în zonele montane, mai greu accesibile. Războiul de ţesut se mon-
tează doar iarna, iar principalele obiecte realizate sunt ştergarele tradiţionale, feţele de masă, 
traistele sau piesele de îmbrăcăminte specifice portului popular. Sunt folosite motivele speci-
fice zonei Bihor: brăduletii, steaua, frunza de gorun, broderia cu “ciur”, culoarea de bază este 
albul, fiind culoarea nealterată a fibrei 62 .

Meșteșugul prelucrării lemnului este în general păstrat de moții din zonele Munteni, Budure-
asa, Saliste de Vascau, motivele de pe obiectele din lemn semănând cu cele de pe țesături 
ori ceramică. Produsele care se mai realizează sunt lădăritul, scărăritul şi, mai ales în rândul 
populaţiei rrome, realizarea lingurilor, căucelor şi coveţilor din lemn. În multe sate se găsesc 
meşteri care realizeazã şi mobilă din lemn. Există, de asemenea, tineri sculptori care se in-
spiră din arta populară pentru creaţii moderne 63. 

Icoanele pe sticlă și lemn sunt lucrate, în general, de monahi, cele mai cunoscute fiind cele 
de la Mănăstirea Necula, dar meșteșugul poate fi practicat de mulţi tineri, elevi şi studenţi. La 
Mănăstirea Necula se află o adevarată școală de icoane pe sticlă. “Arta-meșteșug” a realizării 
icoanelor se poate învăța în cadru organizat la Beiuș și la Palatul Copiilor din Oradea. În unele 
biserici vechi din lemn (Tilecus, Baile Felix) din județ pot fi admirate astfel de icoane, foarte 
multe dintre ele purtând semnătura lui David Zugravul. Cei mai cunoscuti  pictori de icoane din 
Oradea sunt: Szallay Petre și Adela Mureșan.

Podoabele din mărgele reprezintă un meșteșug ce se adresează mai mult femeilor, fiind de 
altfel un obicei mai modern. În Bihor, pentru “zgărdane” sunt folosite mărgele de culori diferite 

61  Bokor Ágota - Marvao SA, Duran`s Press SRL OradeaArta populara, turism rural, gastronomie BihorEditura Du-
ran`s Press SRL Oradeawww.bihar-bihor.eu (proiect susținut de Uniunea Europeană în cadrul Programul de Coop-
erare
Transfrontalieră Ungaria-România 2007–2013 (HURO-ETE))
62  Răsfoiesc.com Artă culturalăTraditii si mestesuguri Mestesuguri traditionale din Bihor2015 
63  Răsfoiesc.com Artă culturală Traditii si mestesuguri Mestesuguri traditionale din Bihor 2015 
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(albe, roșii, verzi și negre) și sunt lucrate cu motive geometrice precum: cumpăna, prescura, 
zgărdane cu colți.

Dintre instrumentele muzicale create în județ, principalul este vioara cu goarnă, care dă aut-
enticitate și un specific anume, o notă aparte muzicii populare bihorene. Deși nu este un 
instrument autohton a influențat semnificativ folclorul bihorean recent. Rada Gheorghe din 
Oradea este un iscusit meșter de viori cu goarnă. Alte instrumente realizate manual sunt: 
fluierul din lemn, naiul, toba din piele.

Structurile ce pot influența activitatea meșteșugărească în județ: Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, Muzeul de Științe Naturale (Tinca), 
Muzeul de Etnografie Horea și Aurel Flutur (Chișcău), Colecția de Etnografie de la Galoșpe-
treu, Muzeul Orăşenesc de Istorie şi Etnografie “Andrássy Ernő” (Valea lui Mihai), Punctul 
muzeistic din Remetea (Remetea), Colecţia muzeală de istorie, arheologie şi etnografie a Văii 
Ierului (Săcueni), Muzeul Municipal Beiuş, Case tradiţionale de pe Valea Ierului etc.

La nivelul județului este realizată o monitorizare a tuturor evenimentelor reprezentative prin 
care se încearcă sensibilizarea și creșterea interesului populației cu privire la meșteșuguri, 
principalul grup țintă fiind copiii. Dintre evenimentele reprezentative pentru sector, enumerăm: 
Târgul de joi-Beiuș, Târgul de sâmbătă-Vascău, Conacul de la Izbuc, sat Ponoarele-Sf. Marie, 
Târgul de la Vama Sării-iunie, Târgul de la Negreni, Zilele salcâmilor în floare-mai-Valea lui Mi-
hai,Festivalul hutenilor slovaci-august, Sinteu, Toamna pe valea Ierului-octombrie, Săcuieni, 
Toamna Orădeană-octombrie, Oradea, Festival “Fereastra spre Europa”-august, Oradea-Ha-
jdu-  Bihar, Târgul meșterilor populari-Oradea, Serbările Cetății-școala de meșteșugari-iulie, 
Concurs de încondeiat ouă-Dragoteni-Vinerea-Mare, Târg și expoziție de turism-martie-jud. 
Haidu-Bihar, expoziție cu lucrări ale meșterilor populari din acest județ, prezentarea meșteșu-
gurilor populare-aprilie,Casa de Cultura, Zilele regionale ale artei populare-aprilie, Târgul 
meșterilor populari-sfârșitul lunii mai, Festival internațional de folclor-octombrie, Tabăra de 
Creaţie Populară (Oradea). 64

64  Răsfoiesc.com Artă culturală Traditii si mestesuguri Mestesuguri traditionale din Bihor
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Județul Maramureș

Maramureșul dispune de asemenea de un imens material folcloric, dar și un tezaur viu al 
meșteșugurilor, arta țărănească produsă în regiune în timp fiind abundentă, însă cunoscând 
un anumit declin în ultimul timp, fenomen vizibil mai cu seamă în jurul orașelor. Documentul 
Calendarul Maramureșului consemnează arta țărănească ca rămânând cu precădere în văile 
munților, produsul artistic fiind adesea rezultatul unui efort de grup. În Maramureș se găsesc 
patru zone etnografice: Chioar, Codru, Lăpuș, Maramureș 65. În prezent, s-au identificat 40 
de localități cu circa 67 de meșteșugari, comparativ cu circa 250 de meșteșugari în urmă cu 
3 decenii 66.

Meșteșugurile întâlnite în județ includ: 

1. Arta lemnului, cu circa 20 de meșteșterirăspândiți în județ: Vadul Izei, Baia Mare, Băiuș, 
Bârsana, Budești, Săliștea de Sus, Recea, Târgu Lăpuș, Șurdești, Botiza, Dumbrăvița, 
Negreia, Văleni, Sighetu Marmației, Remeți, Rozavlea, Plopiș, Berb etc. Arta lemnului 
este vizibilă în județ prin următoarele categorii de produse:

• Porțile de lemn care străjuiesc intrarea în gospodărie - având ca motive predilecte 
torsada, cercul, roata cu spițe, rombul, rozeta, pomul vieții, figuri zoomorfe și antro-
pomorfe etc.

• Biserici – având un element de originalitate important

• Cruci

• Mobilier - caracterizat printr-o anumită masivitate care favorizează sculptura put-
ernică, în volume în relief. Paturile, mesele, scaunele, au picioare sculptate. De 
asemenea dulapurile, polițele, colțarele sunt decorate cu crestături. Lăzile de zestre 

65  Fundația social-culturală pentru democrație “identitate.unitate.generozita.acțiune” IUGA Calendarul Maramureșu-
lui, Editura CYBELA Baia Mare, 2010 (Proiect Memoria gestului – element patrimonial între Uitare, Salvare și Deve-
nire - finanțat de Guvernele – Mecanismul Financiar SEE) 
66  Gheorghe, Dan – Blog Poveștile de viață ale lui Dan Gheorghe Meșteșugurile tradiționale, aproape o amintire în 
Maramureș. Cercetări de ultimă oră arată că în zonă mai sunt doar 67 de meșteri autentici mai 2012 http://povesti-
dangheorghe.blogspot.ro/2013/12/mestesugurile-traditionale-aproape-o.html
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au decorație bogată, compusă din motive geometrice executate cu ”tărcălamul”, 
compas din lemn, și cu ”horjul mare”. Ornamentele – cercuri, rozete, triunghiuri, linii 
oblice pătrate – sunt dispuse în registrele orizontale pe capac și pe partea din față”.

• Unelte precum: furci de tors, îndreptare de pânză, spărgătoare de alune etc., vase 
de lemn

2. Realizarea de podoabe și articole decorative, de tipul: zgărdane și coliere tradiționale, 
brățări (Baia Mare, Șurdești, Breb), lumânări artizanale (Câmpulung la Tisa), obiecte 
decorative (Câmpulung la Tisa, Baia Mare, Băiuț), bijuterii din ceramică (Baia Mare).

3. Ouă împistrite și potcovite (Unguraș).

4. Arta țesăturilor și cusăturilor – circa 20 de meșteșugari: brâie cu mărgele, cămăși, 
clopuri, traiste, sumane, cioareci, pieptare de panura, covoare, ștergare, îmbrăcăminte 
(Baia Mare, Călinești, Mănăstirea, Chiuzbaia, Băiuț, Șurdești, Dumbrăvița, Oarța de 
Sus, Budești, Botiza, Văleni, Sârbi, Bocioceli, Poienile Izei, Săcel).

5. Icoane pe sticlă și pe lemn (Baia Mare).

6. Lucrări în piele: cojocărit, marochinărie, opinci (Călinești, Șugatag, Săliștea de Sus, 
Bocicoiel, Maia Mare, Poienile Izei, Vișeu de Jos, Tăuții de Sus, Buciumi, Sârbi).

7. Morărit, vâltorit și dărăcit (Săcel)

8. Spătărit (Botiza, Oarța de Sus)

9. Ceramică (Săcel, Baia Mare, Cavnic)

10. Realizare măști (Săcel)

11. Împletituri (Baia Mare, Satulung)
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12. Dantelă, frivolite, broderie, croitorie(Baia Mare, Cetățele, Berința)

13. Păpuși

14. Fântânari, cuptoare (Asuaju de Jos, Lăschia)

Următoarele structuri din județ desfășoară activități de natură să influențeze meșteșuguri-
le: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş67 
, Fundația Social-Culturală pentru Democraţie “identitate, unitate, generozitate, acţiune” – 
IUGA 68,Academia de Arte și Meserii 69, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare etc.

În județ au fost identificate o serie deacțiuni relevante pentru domeniul meșteșugurilor. Una 
din cele mai importante acțiuni s-a concretizat în cartografierea meșteșugarilor din județ în 
Calendarul Maramureșului, ce a fost publicat în cadrul proiectului „Memoria Gestului – Ele-
ment Patrimonial între Uitare, Salvare și Devenire” (Fundația IUGA în parteneriat cu Muzeul 
Județean de Etnografie și Artă Populară, Baia Mare, Maramureș). Proiectul a prilejui și alte 
oportunități benefice meșteșugurilor, precum desfăşurarea Colocviului “Memoria gestului – 
element patrimonial între uitare, salvare şi devenire” care a avut drept scop asigurarea unui 
cadru de reflecţie şi dialog asupra importanţei culturale, economice şi sociale a memoriei 
gestului şi integrarea sa într-o perspectivă de dezvoltare, de devenire, la Colocviu participând 
cercetători, specialişti în domeniile etnologie, antropologie, memorie culturală, meşteri, dar și 
public. Un alt exemplu de proiect reprezentativ a avut ca scop evaluarea instalatiilor tehnice de 
pe Valea Cosaului, Fundatia “IUGA” deținând azi lista completă a tuturor “utilajelor” seculare 
din sud-vestul Maramureșului istoric. Tot în acest context a fost organizat și Târgul Meșterilor, 
cu standuri de prezentare a produselor artizanale, dar și demonstraţii practice, atât pentru 
specialişti cât şi pentru publicul larg. O altă ințiativă importantă a fost programul “Euro-Act”, în 
baza căruia a fost creată marca “Autentic Art Maramures” 70 .  Fondul Social European este o 

67 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale MARAMUREȘ O jumătate de secol de la 
înființarea Centrului Creației Populare Maramureș http://cultura-traditionala.ro/
68 Fundația IUGA  Proiect de la surse la resurse http://www.fundatia-iuga.ro/
69 Proiect MEMORIA GESTULUI – ELEMENT PATRIMONIAL ÎNTRE UITARE, SALVARE ŞI DEVENIRE (Mecanismul 
financiar SEE) – Fundația IUGA http://memoria-gestului.fundatia-iuga.ro/despre_noi.html 
70  Gheorghe, Dan – Blog Poveștile de viață ale lui Dan Gheorghe Meșteșugurile tradiționale, aproape o amintire în 
Maramureș. Cercetări de ultimă oră arată că în zonă mai sunt doar 67 de meșteri autentici mai 2012 
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sursă de finanțare utilizată pentru furnizarea de cursuri pentru diverse mestesuguri. 

Județul Cluj

În județul Cluj se remarcă o deosebită atenție a autorităților și organizațiilor de resort locale 
în ceea ce privește meșteșugurile. Dintre acestea amintim Consiliul Județean Cluj, Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj 71  ( a cărui activitate a 
fost expusă în subcapitolul 3.2.1), Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj, Muzeul Etno-
grafic al Transilvaniei din Cluj, Breasla Mestesugarilor din Transilvania 72 , Asociația Meșterilor 
Populari Clujeni. Liniile de acțiune ale Asociația Meșterilor Populari Clujeni pot fi un model 
de plan de acțiune la nivelul fiecărui județ și urmărit la nivel regional, cuprinzând următoarele 
axe73 :

• crearea unui cadru propice pentru activitatea de cercetare, culegere şi transmitere a 
tradiţiilor şi meşteşugurilor populare;

• inventarierea meşteşugarilor şi îndeletnicirilor populare din zona Clujului. Cercetar-
ea, promovarea şi protejarea lor;

• identificarea persoanelor care se mai ocupă cu aceste meşteşuguri şi îndeletniciri 
tradiţionale şi sprijinirea acestora în activitatea de producţie şi desfacere a acestor 
produse;

• transmiterea cunoştinţelor şi deprinderilor meşteşugurilor tinerilor care vor duce mai 
departe tradiţiile, fiind o componentă importantă a procesului de educaţie, de a pro-
mova pe piaţa românească şi străină a artizanatului tradiţional românesc;

• dezvoltarea şi oferirea de servicii care să ajute la procesul de producţie, diverse 
înlesniri pentru perocurarea materialelor şi materiilor prime necesare;

70 Gheorghe, Dan – Blog Poveștile de viață ale lui Dan Gheorghe Meșteșugurile tradiționale, aproape o amintire în 
Maramureș. Cercetări de ultimă oră arată că în zonă mai sunt doar 67 de meșteri autentici mai 2012 
71 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj http://www.traditiiclujene.ro/
72 Breasla Meșteșugarilor din Transilvania http://transylvanicum.arts.ro/index.php
73 Innovative and responsible tourism  territories Asociația Meșterilor Populari Clujeni http://www.iartterritories.com/ro/
companii/romania/asociaia-meterilor-populari-clujeni/id/36
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• participarea la târguri interne şi internaţionale;

• organizarea de expoziţii pentru promovarea produselor lucrate de aceşti meşteşugari;

• realizarea în parteneriat cu diverse organizaţii publice sau private pentru programe 
de schimb de expereienţă cu artizani din diverse ţări;

• demararea demersurilor pe lângă autorităţile locale de obţinere de spaţii de pro-
ducţie unde este nevoie;

• orice alte activităţi compatibile cu scopul Asociaţiei.

În ceea ce privește acțiunile de sprijin pentru sector, se observă numeroase eforturi din par-
tea societății civile, prin care se urmărește asigurarea perpetuării activităților meșteșugărești. 
Spre exemplu, World Vision Cluj cu sprijinul partenerilor Ascendo S.R.L. Valcea și Asociația 
pentru sprijinirea Dezvoltării Rurale ASDR Dezmir au realizat proiectul Atelierul de meșteșu-
guri, un program integrat de calificare, dezvoltare a competențelor antreprenoriale, suport și 
consiliere a resurselor umane pentru dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale din mediul rural 
din regiunea Nord-Vest. Într-o primă etapă, grupul țintă al proiectului a participat la cursuri de 
țesătorie și artizanat textil, o parte din aceștia formându-se și în domeniul antreprenoriatului. În 
a doua etapă, proiectul a facilitat crearea infrastructurii necesare dezvoltării unor mici afaceri 
meșteșugărești, respectiv un centru de servicii suport în Cluj, un atelier pilot de meșteșuguri 
în Dezmir Cluj, o rețea de cooperare cu pensiunile rurale din zonă, trei asociații profesionale 
locale și o platformă e-business pentru facilitarea vânzării online a produselor (http://www.tar-
guldelasat.ro/) 74. Un alt exemplu de proiect cu impact pentru revitalizarea meșteșugurilor este 
cel susținut de videograful Matei Pleșa Fascinația Meșteșugului care urmărește să motiveze 
tinerii creativi cu înclinaţii meşteşugăresti care pun pasiune, muncă şi entuziasm în fiecare 
obiect pe care îl realizează și care este detaliat în capitolele următoare 75. 

Proiectul “TRADIŢIE, MEŞTEŞUG, ARTĂ” realizat de Centrul Judeţean pentru Conservar-
ea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Octavian 

74 Tokacs, Claudia - World Vision Romania Doi ani de eforturi pentru reinvierea mestesugurilor populare in Transilva-
nia “Atelierul de mestesuguri” 
75 Fascinația Meșteșugului – Matei Pleșa Despre proiect http://fascinatia-mestesugului.com/despre-proiect/
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Goga” Cluj, Asociaţia Meşterilor Populari Clujeni având o finanţare din partea Administraţiei 
Fondului Cultural Naţional (A.F.C.N.), s-a materializat în două filme documentare, patru prez-
entări multimedia şi o expoziţie de fotografie, forme alternative de valorificare şi arhivare digi-
tală a două meştesuguri prezente în mediul rural.

Alte evenimente care contribuie la menținerea și dezvoltarea activităților meșteșugărești sunt 
târgurile tematice. Târgul Naţional al Olarilor de la Cluj(organizator Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj și Bienala Internaţională de Ceramică), 
adună  meşteri din cele mai importante centre de olărit din ţară 76 . Alte exemple de inițiative 
de tip eveniment destinate meșteșugurilor clujene sunt Târgului Regional pentru Artizanat și 
Meșteșuguri din ClujTârgul Produs de Cluj 77. Taberele destinate învățării meșteșugurilor sunt 
un alt tip de acțiune utilizată pentru sporirea interesului față de aceste activități, cum este și 
cazul Tabăra de pictură tradiţională pe sticlă de la Nicula (care a avut trei ediții până în prez-
ent) sau Tabăra de xilogravură tradiţională de la Hăşdate, ambele fiind organizate de Consili-
ului Judeţean Cluj, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Cluj, Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” din Nicula, Şcoala cu clasele I –VIII din Nicula, 
Şcoala Populară de Artă ,,Tudor Jarda” din Cluj-Napoca şi Asociaţia pentru Arte–Centrul de 
Xilogravură din Hăşdate 78. 

Cu privire la meșteșugurile practicate în județ, amintim: arta lemnului (dogărit, sculptură, pic-
tură, instrumente muzicale), sticlăria 79 , broderia manuală, ţesut, olăritul sau prelucarea şi 
transformarea lutului în podoabe, realizarea de bijuterii din mărgele, lemn sau os, pictură 
tradiţională pe lemn, piatră, sticlă sau coji de ouă, sculptură pe coarne de bovine, turtă dulce 
sau siropuri naturale, prăjituri de casă sau pâinea cea de toate zilele 80.

76 Pop, Florina – Adevărul Cluj-Napoca Meșteșugarii din toată țara se întâlnesc la Târgul Național al Olarilor de la 
Cluj octombrie 2013
77 Bărăian, Radu – Transilvania Reporter, Actualitate, Maramureș Târgul Produs de Cluj ajunge la Baia Mare august 
2013 
78 Nertan, Nicolae - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradițional Cluj Tabere tradiționale 
la Nicula și Hășdateiunie 2010 http://traditiiclujene.ro/show_article.php?id=191&article_page=handicrafts
79 Carp, Cosmin – eMaramures Meșteșug de succes – Un sticlar din Cluj a cucerit cumpărătorii prezenți în târgul Verii 
Băimărene 2013 august 2013  
80 Innovative and responsible tourism  territories Asociația Meșterilor Populari Clujeni http://www.iartterritories.com/ro/
companii/romania/asociaia-meterilor-populari-clujeni/id/36
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Județul Satu-Mare

Meșteșugurile au avut un rol deosebit de important în decursul timpului în acest județ, fapt 
confirmat în documente ce datează din secolul al XIV-lea. În secolul al XV-lea au fost con-
semnate primele bresle meșteșugărești în cele două regiuni componenete ale județului: Satu 
Mare și Mintiu. Astfel, în regiunea Satu Mare breasla curelarilor a fost înfiinţată în anul 1513, 
breasla croitorilor - 1525, breasla tăbăcarilor, aurarilor - 1534, breasla blânarilor, fierarilor - 
1538, breasla cizmarilor - 1604, breasla dogarilor - 1637, breasla frizerilor - 1657. În regiunea 
Mintiu breasla curelarilor s-a înfiinţat în anul 1514, breasla fierarilor, armurierilor, lăcătuşilor - 
anul 1538, breasla argintarilor - 1547, breasla cizmarilor, tăbăcarilor - 1557, breasla blânarilor 
- 1558, breasla croitorilor - 1573, breasla ţesătorilor, tâmplarilor - 1642 81. Meșteșugurile au 
avut un rol cheie în viața economică și socială a județului, abia în secolul al XIX-lea fiind foarte 
puțin afectate de trecerea la producția industrială. Odată cu instalarea regimului comunist 
însă, activitatea meșteșugărească intră în declin prin angajarea unui număr foarte mare de 
meseriași în fabrici și uzine 82. 

Printre meşteşugurile populare performate în judeţul Satu Mare, care se mai păstrează şi 
astăzi, amintim 83 :

1. Olăritul - centrul de ceramică de la Vama, din Ţara Oaşului este foarte apreciate 
pentru ceramica sa  rezultând în produse de tip blide, oluri şi alte vase ceram-
ice, ce se recunosc prin motivele tradiţionale, coloritul specific – roşu, brun-negru, 
verde, alb, și tehnica „sgrafitto”. În prezent, există o sigură familie de meşteri olari, 
păstrători şi continuatori ai centrului de ceramică de la Vama – fam. Istvanfi Geza.

2. Împletitul – realizarea prin împletire din pai de grâu sau din şuviţe subţiri de lemn 
(talaj) a pălăriilor (în Oaş şi Codru), respectiv împletituri din răchită în Zona Codru. 
În prezent, există meşteri pălărieri în comuna Certeze, Ţara Oaşului şi împletitori de 

81  Radosav, Doru Satu Mare: Ghid de oraș, Editura Sport-Turism, 1984
82 Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare Istoric 
83 Project Consulting Age Srl, Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Comuna TurțMici 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 p.20
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răchită în Socond (Codru).

3. Ţesutul – ţesăturile din cânepă, in şi bumbac: ştergare, feţe de masă („măsoaie” – 
Oaş), pânză pentru costumele populare/ îmbrăcăminte, covoare („ţoluri”), cearceafu-
ri etc.

4. Cusutul, brodatul – împodobirea ţesăturilor prin cusături (piese vestimentare, tex-
tile pentru uz casnic etc.) cu motive decorative: forme geometrice, antropomorfe, 
avimorfe, zoomorfe, utilizându-se cele 3 culori fundamentale româneşti (roşu, alb 
şi negru), dar şi alte culori cu semnificaţie estetică, dar şi legată de vârstă. Un caz 
particular îl constituie costumul popular din Ţara Oaşului care se mai realizează şi 
astfel, fiind împodobit din abundenţă cu mărgele.

5. Podoabe populare (zgărzi, zgărdane, bijuterii din mărgele) – în Ţara Codrului, dar 
mai ales în Ţara Oaşului şi în prezent se realizează astfel de podoabe/ ornamente 
pentru costumul popular.

6. Patiserie/ turta dulce - fam. Nitteraiter – Carei.

7. Pielărie/ Curelărie – În prezent această tradiţie meşteşugărească este dusă mai 
departe de meşterul Levai Iosif (Satu Mare).  

Unele din cele mai importante structuri ale căror activități pot contribui la dezvoltarea meșteșu-
gurilor din județ sunt: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţion-
ale Satu Mare84 , Asociaţia “Camera meşteşugarilor” 85 , Muzeul in Aer Liber al Tarii Oasului 
(Negrești), Asociația “Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului”86 ,Muzeul Județean Satu Mare.

În ceea ce privește tipurile de inițiative de sprijin, printre cele întâlnite în județ, un rol impor-
tant îl are derularea de proiecte finanțate de Fondul Social European, prin Programul Oper-
ațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, ce au ca principal scop formarea de noi 

84 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare http://traditiesm.ro/acasa/
85 Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare http://cameramestesugarilor.ro/
86 Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului http://www.galtaraoasului.ro/
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meșteșugari. Exemple: Proiect Atelier –școală de olărit de la Negrești Oaș 87 : formare de 
olari, crearea unei noi componente de tip “muzeu viu” a Muzelui din Negrești, crearea cen-
trului vocațional Școala de Meșteșuguri de la Negrești- Oaș; „Atelierul de meşteşuguri” este 
un proiect cofinanţat de Fondul Social European prin POSDRU, Axa Prioritară 5.2 (derulat de 
World Vision Romania, Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale ASDR Dezmir şi Ascen-
do S.R.L.): organizarea de ateliere meșteșugărești și cursuri pentru competențe antreprenori-
ale în mediul rural în Cluj, Bihor, Sălaj, Bistriţa – Năsăud, Satu Mare şi Maramureş; Proiectul 
“Interferenţe interculturale” al Organizaţiei Caritas Satu Mare, proiect finanţat prin programele 
Phare CBC România-Ungaria avut drept scop organizarea de cercuri de creație artistică des-
tinat atragerii tinerilor cu dizabilități în domeniul meșteșugurilor.

Județul Bistrița-Năsăud

Meșteșugurile practicate în satele de munte și oamenii încearcă să le transmită mai departe 
tinerei generații 88. Cele mai răspândite meşteşuguri tradiţionale în judeţul Bistriţa-Năsăud 
sunt: olăritul; țesutul (ştergarele, feţele de masă, păretarele, cuverturile, ţoalele, cergile, pânza 
etc, diverse piese ale costumului popular (pânzăturile, pânza pentru guburi, cioareci, brâiele, 
traistele) - Sânmihaiu de Câmpie, Telciu, Salva);cusutul;pielăria (accesori de îmbrăcăminte  
-poşete, mănuşi, cordoane, portofele - căciuli, haine şi jachete din piele, caracterizate printr-o 
croială modernă, având inserate detalii inspirate din arta tradiţională a cojoacelor româneş-
ti.), cojocăria (cojoace și pieptare);curelăria (chimir- curea lată; Maieru, Sângeorz-Băi, Salva, 
Năsăud);cizmăria;confecţionarea păunilor;tâmplăria, sculptura în lemn, dogăria, fierăria;pie-
trăritul, fântânăritul;confecţionarea măştilor şi păpuşilor;împletiturile din nuiele şi răchită;con-
fecţionarea instrumentelor muzicale (fluiere, ocarine, viori).

Prin specificul activităților și proiectelor derulate, organizațiile și autoritățile cu rol de sprijin 
pentru meșteșugurile din județ includ: Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, Ac-
ademia Artelor Tradiţionale din România, Şcoala Populară de Artă, World Vision Romania, 
portalul Turist în Bistrița Năsăud 89, Primăria Bistrița, etc.

87 Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest Atelier – școală de olărit de la Negrești Oaș http://www.nord-vest.ro/
Atelier-scoala-de-olarit-de-la-Negresti-Oas--eID829.html
88  Digi24 Regional, Cluj-Napoca Meșteșuguri păstrate în satele Transilvaniei decembrie 2013 
89 Turist în Bistrița Năsăud Meșteșuguri http://turistinbistritanasaud.ro/mestesuguri/
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Acțiuni de sprijin pentru meșteșuguri: 

• tabere inter-regionale de meşteşuguri 90: (reunește meșteri din mai multe regiuni 
ale țării și prilejuiește: expoziții stradale, mese rotunde – exemplu temă: „Metode şi 
tehnici moderne de promovare şi vânzare a creaţiilor populare şi a produselor de 
artizanat”, lansare de cărţi despre meşterii populari, expoziţii, proiecţii de film, vizite 
la atelierele meşteşugăreşti din zonă);

• colecții cu produse meșteșugărești expuse de meșteșugari sau oameni preocupați 
de păstrarea tradițiilor (FELDRU - muzeul sătesc George Nechiti 91, Virginia Linul 92 
);

• realizarea de ateliere de creație (investițiile au fost realizate prin intermediul unui 
proiect finanțat cu fonduri europene) 93;

• materiale video larg răspândite care sensibilizează publicul referitor la importanța 
meșteșugurilor (exemplu: film video de 10 minute pregătit de Primăria Bistrița în 
cadrul proiectului  “Politici antreprenoriale inovative in sectorul mestesugurilor” -In-
noCrafts) 94 ;

• realizarea unui plan de dezvoltare pe domeniul artelor și meșteșugurilor la nivelul 
orașului Bistrița (pentru realizarea acestui plan, a fost organizată o dezbatere pe 
tematica sectorului artisitic și meșteșugăresc la care au participat reprezentanţi ai 
instituţiilor cu atribuţii în domeniu, membri ai Fundaţiei Mihai Eminescu Trust (Mureș) 
şi artişti şi meşteşugari din municipiul Bistriţa) 95;

• realizarea unui portal care constituie o platformă interactivă a artiştilor şi meşteşuga-
rilor din municipiu - http://www.innocrafts-bistrita.ro/ redarea funcţionalităţii şi trans-

90  http://www.rasunetul.ro/tabara-inter-regionala-de-mestesugari-bistrita-nasaud
91  Lazăr, Ioan – Răsunetul Cotidianul bistrițenilor de oriunde Tabără inter-regonală de meșteșuguri, în Bistrița Năsăud 
august 2014 http://turistinbistritanasaud.ro/feldru-muzeul-satesc-george-nechiti/
92 Virginia Linul Povestea costumului popular http://www.costumepopulare.ro/
93 Sara, Bianca - Adevărul, Bistrița 8 meșteșugari din Bistrița – Năsăud au primit câte 6000 de lei pentru a investi în 
ateliere de creație  septembrie 2013 
94 Sara, Bianca - Adevărul, Bistrița Drumul fascinant al meșteșugurilor care odată susțineau financiar Cetatea Bistrița, 
surprins cu drona și povestit într-un film de 1o minute  ianuarie 2015
95 Gazeta Bistrița Plan de dezvoltare pe domeniul artelor și meșteșugurilor octombrie 2014
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formarea imobilului Vila 1 din oraşul Sângeorz-Băi în Centrul de rezidenţă pentru 
creatorii de artă contemporană, artă tradiţională şi meşteşuguri. (plan urmărit de 
Consiliul Judeţean prin darea în administrare a Centrului Judeţean pentru Cultură 
Bistriţa-Năsăud a imobilului).

Județul Sălaj

Meșteșugurile întâlnite în județ cuprind: arta lemnului (exemplu: realizare lăzilor de zestre), 
pictură pe sticlă, cusăturilor tradiţionale, sticlărie, olărit, pielărie, tăbăcărie, cizmărie, împletitul 
paielor.

Din entitatile care prin activitatile derulate până în prezent au contribuit la dezvoltarea meșteșu-
gurilor în județul Sălaj, amintim:

• Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj96 (prin Secția Conservarea şi Promovar-
ea Culturii Tradiţionale, Centrul efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, 
tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale; - iniţiază şi aplică programe pentru 
conservarea şi protejarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi meşteşugăreşti;iniţiază 
şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al 
culturii tradiţionale);

• Şcoala Populară de Arte şi Meserii Zalău

• Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

• Asociația culturală CreArt

• Muzeul Pălăriilor de Paie, Crișeni

• Colegiul Național „Silvania” din Zalău

• Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău

• Muzeul etnografic al Ligiei Bodea

• Asociaţia Culturală Adsum 

• Breasla Cuvântarilor

96 Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj http://www.culturasalaj.ro/



55

• O.S.M.T.H. Comanderia “Porolissum” Zalău

• Casa de cultură “G.Tutoveanu”  Bârlad

• Liceul Teoretic “M. Eminescu” Bârlad

• Grupul Şcolar `Gh Pop de Băseşti` Cehul Silvaniei judeţul Sălaj

• Şcoala Agrij

• Adevărul de Seară Zalău

• Revista ZIP

• Cenaclul de Seară

• Editura ZIP

• Primării

Exemple de activități de promovare a meșteșugurilor: manifestarea “Satul Sălăjean”;Festiva-
lul internaţional de folclor şi meşteşuguri artistice tradiţionale „Someş, cântecele tale”;„Târ-
gului olarilor”; tabere de meşteşugur; folclor, arte vizuale; Atelierul de meșteșuguri coordonat 
de organizația World Vision România la care oamenii se pot forma în anumite meșteșuguri, 
antreprenoriat și al căror plan de a-și deschide propriul atelier poate fi finanțat prin proiect 97; 
tabăra internațională de teatru, dansuri și meșteșuguri populare din Sălaj pentru copii 98; ofer-
irea de cursuri de cusătorie – țesătorie în cadrul proiectului ”Inițierea elevilor în meșteșugul 
tradițional”, proiect finanțat nerambursabil din bugetul local al municipiului Zalău.

97  Bihor Online, Știri Locale Antreprenoriat la Atelierul de meșteșuguri – Bihorenii sunt așteșptați să fie instruiți în 
antreprenoriat în Atelierul de meșteșuguri iulie 2013
98  Vocea Transilvaniei - Regional Tabără internațională de teatru, dansuri și meșteșuguri populare din Sălaj pentru 
copii iulie 2014 
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3.3 Puncte forte, puncte slabe, oportunități și riscuri legate de 
dezvoltarea meșteșugurilor ca factor de dezvoltare econom-
ică, socială și culturală în Regiunea Nord-Vest

Analiza SWOT a meșteșugurilor în Regiunea Nord-Vest

STRENGHTS (Puncte tari)

• Regiunea Nord-Vest are o poziţie strate-
gică în context naţional şi regional, fiind 
situată la intersecţia axelor nord-sud şi 
est-vest, o poartă de intrare dinspre UE, 
dar şi dinafara UE

• Existența unui număr semnificativ de 
meșteșuguri moștenite din generații

• Potenţial turistic deosebit, mai ales în 
turism balnear-curativ şi de agrement 
acvatic, turism montan şi hibernal, dar şi 
cultural, religios, etnografic, de afaceri şi 
evenimente etc.

• Industriile textilă şi aarticolelor de îm-
brăcăminte, lemn şi mobilă au un po-
tenția competitiv ridicat demonstrat de 
exporturile realizate

• Spațiu multicultural, plurietnic și multi-
confesional

• Existența zonelor de interes etnografic și 
a centrelor etnografice

• Existența centrelor de cultură din subor-
dinea Consiliilor Județene

WEAKNESSES (Puncte slabe)

• Insuficiente instrumente de sprijin efectiv 
pentru o funcționare eficientă a sectoru-
lui meșteșugăresc

• Gradul redus de modernizare al reţelei 
de drumuri, mai ales a celor judeţene şi 
locale/comunale, şi de căi ferate, pre-
cumşi lipsa unor terminale intermoda-
lepentru transportul de mărfuri

• Economia regională este slab dezvol-
tatăşi puţin competitivă, în context euro-
peanşi naţional

• Migraţia masivă a forţei de muncă în 
străinătate

• Amplificarea fenomenelor de sărăcie şi 
excluziune socială, mai ales în comu-
nităţile de romi urbane şi rurale,inclusiv 
segregare urbană, în unelecartiere din 
marile oraşe

• Rata de ocupare este scăzută la nivelre-
gional faţă de media naţională; 

• Valorificarea insuficientă a resurselortur-
istice;
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OPPORTUNITIES (Oportunități)

• Disponibilitatea finanţărilornerambursa-
bile din fonduri europene

• Creşterea interesului populaţiei active 
şi alautorităţilor pentru educaţie şi în-
văţareade-a lungul vieţii

• Coordonarea eforturilor tuturor părților 
implicate și consolidarea infrastructurii 
de sprijin destinate meșteșugurile

• Consolidarea rolului Centrelor de Cul-
tură din toate județele

• Acţioneare asupra factorilor care deter-
mină mărirea productivităţii, respectiv în 
direcţia creşterii investiţiilor în capital fizic 
şi uman, în structura sectorială a econ-
omiei, la îmbunătăţirea infrastructurii, a 
capacităţii de inovare şi la activităţile de 
CD, antreprenoriat, politici publice, etc.

THREATS (Amenințări)

• Creşterea concurenţei din partea pro-
duselordin import sau din alte regiuni ale 
ţării

• Sprijin insuficient pentru dezvoltarea 
sectoruluiIMM

• Pierderea expertizei în domeniul unor 
meșteșuguri și astfel dispariția unor 
meșteșuguri

3.4 Rezultatele anticipate ale strategiei

Strategia prezentă expune recomandări de acțiuni realizate la nivel de regiune și local ce pot 
conduce la dezvoltarea meșteșugurilor. În prezentul document, dezvoltarea meșteșugurilor 
este înțeleasă drept crearea unei infrastructuri care să conducă la consolidarea componente-
lor sectorului meșteșugurilor și anume a capitalului uman, mai exact meșteșugarii, a produs-
elor și serviciilor meșteșugărești, respectiv a consumului.

Implementarea strategiei are ca obiectiv consolidarea sectorului meșteșugurilor și îm-
bunătățirea situației economice din Regiunea Nord-Vest, îmbunătățire ce este realizată prin 
inițiativele descrise în continuare ce vor avea ca rezultat următoarele transformări în Regi-
unea Nord-Vest:
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• Dezvoltarea unei mase critice de meșteșugari 

• Asigurarea transferului de informații și cunoaștere referitor la meșteșugurile tradițion-
ale noilor generații

• Intensificarea activității meșteșugărești

• Dezvoltarea și consolidarea pieței formatorilor

• Creșterea accesului la programe de sprijin dedicate meșteșugurilor

• Realizarea de politici care să conducă la asigurarea unor venituri din meșteșuguri 
care să permită un trai de viață decent

• Încurajarea consumului de produse meșteșugărești

• Creșterea ratei de ocupare și a nivelului de trai în prin dinamizarea meșteșugurilor 
precum și a altor sectoare conexe.

IV. Obiectivele strategiei 
Obiectiv general

Impulsionarea ratei angajării, mobilizării resurselor, stimulării investițiilor și a nivelului de trai 
în Regiunea Nord-Vest odată cu dezvoltarea meșteșugurilor.

Obiective specifice

1. Educarea populației din Regiune prin conștientizarea importanței meșteșugurilor, atât 
ca parte a patrimoniului cultural, având o latură artistică și una practică, precum și ca 
opțiune de activitate profesională

2. Formarea unei mase critice de meșteșugari pentru generarea de creștere economică

3. Construirea unui cadru de funcționare și practicare a meșteșugurilor care să vizeze 
organizarea meșteșugarilor, formarea continuă, asigurarea condițiilor de susținere a 
întreprinderilor meșteșugărești și apărarea intereselor meșteșugarilor
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4. Creșterea competitivității meșteșugurilor pentru a le permite să concureze pe piață la 
nivel național și internațional

5. Creșterea și extinderea consumatorului țintă de produse artizanale, concomitent cu 
protejarea consumatorilor și onorarea calității creației artizanale la nivel național și 
internațional

V. Inițiative locale și regionale în domeniul meșteșuguri-
lor în Regiunea Nord-Vest

5.1   Obiectiv specific: Educarea populației din Regiunea Nord-Vest prin 
conștientizarea importanței meșteșugurilor, atât ca parte a patrimoniului 
cultural, având o latură artistică și una practică, precum și ca opțiune de 
activitate profesională 

În Regiunea Nord-Vest există o mare varietate de meșteșuguri cu potențial de dezvoltare și 
pentru valorificarea cărora publicul larg trebuie să fie informat în măsură cât mai mare. În pa-
ralel cu o mai bună informare asupra acestui domeniu, interesul pentru valorificarea culturală 
și economică va crește și va conduce la o situație economico-socială mai bună în regiune. 
Pentru a aduce meșteșugurile în atenția unui public cât mai larg care să poată înțelege opor-
tunitățile ce se pot desprinde din valorificarea acestui sector, propunem următoarele inițiative 
care să fie asumate și implementate de actorii publici și privați de la nivel local, județean și 
regional:

Inițiativa 1 - Inventarierea meșteșugurilor la nivel local – județean – regional 

Pentru identificarea realității în care se găsesc meșteșugurile din Regiunea Nord-Vest sunt 
necesare: identificarea, documentarea, cercetarea şi inventarierea diverselor elemente ale 
patrimoniului cultural imaterial, actualizarea permanentă a inventarelor, pentru a putea funda-
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menta politicile de prezervare, protecţie şi promovare. Pentru a asigura o bază de dezvoltare 
cât mai solidă este necesară inventarierea şi topografierea tuturor meşteşugarilor din județe și 
astfel la nivel de regiune, întocmirea unor fişe de creator şi fotografierea acestora. 

Actorii implicați în aceste demersuri vor fi: meșteșugari, etnografi, autorități locale (e.g. 
Primării, Școli), asociații ale meșteșugarilor, Centre Culturale județene, ADR Nord-Vest. 

Inițiativa 2 - Publicarea de documente de specialitate pentru meșteșuguri (e.g. manuale, stu-
dii, atlase)

Pentru a asigura transmiterea adecvată a informațiilor viitoarelor generații de meșteșugari se 
impune elaborarea unor materiale - document care să poate fi consultate de toți cei interesați 
de studierea meșteșugurilor. Un exemplu de astfel de material ar putea să conţină fotografii şi 
prezentări ale meşteşugurilor şi meşteşugarilor populari din judeţele din regiune.

Actorii implicați în aceste demersuri vor fi: centre de cultură, asociații ale meșteșugarilor, et-
nografi, meșteșugari.

Inițiativa 3 - Promovarea creației meșteșugărești ca element al identității culturale a regiunii

Meșteșugurile sunt parte integrantă a identității culturale a unei zone iar acest aspect poate 
sprijini dezvoltarea sănătoasă a societății respective de o manieră care să conserve specificul 
zonal. 

Pentru implementarea acestei inițiative se cere promovarea artizanatului și a produselor ar-
tizanale ca făcând parte din stilul de viață de bază, corelând trecutul și tradiția cu viitorul și 
tradiția modernă. 

Punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial al regiunii prin sustinerea programelor 
şi a proiectelor care promovează elementele patrimoniului cultural immaterial, stimularea in-
iţiativelor comunitare de revitalizare a manifestărilor de viaţă tradiţională cu accent asupra 
elementelor de patrimoniu cultural imaterial ce pot deveni o sursă de dezvoltare economică la 
nivel local, regional sau/şi national, sprijinirea proiectelor de punere în valoare a patrimoniului 
cultural imaterial comun în zonele şi aşezările în care sunt comunităţi multietnice, pentru a 
contribui la structurarea unei imagini reale asupra diversităţii patrimoniului cultural imaterial de 
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pe teritoriul României și în special al regiunii 99.

O acțiune foarte importantă pentru îndeplinirea acestui obiectiv o constituie dezvoltarea de 
parteneriate între instituţiile de cultură/ aşezăminte culturale, organizaţii neguvernamentale 
culturale, instituţii de învăţământ în vederea dezvoltării unor proiecte ce vizează educaţia 
despre şi pentru patrimoniul cultural. Cele mai des întâlnite acțiuni cu astfel de rezultate sunt: 
târgurile, festivalurile, atelierele de meșteșuguri pentru copii și adulți. Este recomandabil ca 
evenimentele de promovare să se desfășoare la nivel local, direct acolo unde se găsește 
publicul țintă. Odată ce devine necesară călătoria participanților în alte localități, scade con-
siderabil șansa participării lor la evenimente 100. 

Exemple de acțiuni concrete: 

• Organizarea de cursuri și promovarea lor prin utilizarea sistemului de vouchere, 
instrument de promovare tot mai larg răspândit în piață 101. 

• Organizarea de evenimente cu participare internațională pentru înțelegerea recip-
rocă a culturilor participanților din țări diferite și astfel conturarea unei identități mai 
clare a propriilor tradiții și valori 102. 

• Curs de creativitate, în special pentru copii 103

• Organizarea unor concursuri, destinate elevilor pe diverse secţiuni: olărit, ţesut, 
cusut, prelucrarea artistică a lemnului, împletituri etc.

• Organizarea de tabere de cercetare etnoculturale care să permită studierea unei 
zone cu tot repertoriul ei de meşteşuguri, obiceiuri, ritualuri, folclor muzical şi core-
grafic

99  Project Consulting Age Srl, Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Comuna Turț Mici afaceri meşteşugăreş-
ti-Strategie de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meşteşugurilor în judeţul Satu Mare in perioada 2014 – 
2016, martie 2013 pagina 65 POSDRU/110/5.2/G/88754 
100 Fundația Culturală Artex; Muzeul Etnografic al Moldovei din Iaşi Proiectul Meșteșugul țesutului – valoare, sensi-
bilitate, aplicabilitate
POSDRU/110/5.2/G/88032
101  Zumzi Meșteșug de vară – olărit, masterclass pentru copii și adulți 
102 Parghel, Mihaela – Monitorul Express Portughezii şi turcii învaţă meşteşugurile tradiţionale româneşti martie 2014 
103  Iubesc Brașovul Curs de creativitate pentru copii, începând din 20 septembrie septembrie 2010 
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• Spot publicitar care aduce împreună imaginea unui meșteșug cu un produs/organ-
izație cu vizibilitate bună – vezi reclama la CEC Bank care face trimitere la durabil-
itatea meșteșugurilor.

Pentru realizare acestei inițiative se vor coopta următorii actori: grădinițe, școli, inspector-
ate școlare, camere de comerț, centre expoziționale, muzee, asociații ale meșteșugarilor, 
meșteșugari, etnografi, autorități locale și județene.

Inițiativa 4 - Valorificarea economică a meșteșugurilor din Regiunea Nord-Vest

Odată ce dimensiunea culturală a meșteșugurilor este conștientizată de public, pentru perpet-
uarea și dezvoltarea meșteșugurilor este util ca publicul să continue să valorifice meșteșuguri-
le în mod practic, prin utilizarea produselor meșteșugărești. În acest sens, următoarele acțiuni 
au capacitatea de a valorifica mai bine meșteșugurile:

• Actualizarea și evidențierea utilității produselor meșteșugărești; 

• Adaptarea producţiei la necesităţile contemporane; 

• Educarea gustului consumatorului contemporan; 

• Preluarea și utilizarea valorilor de uz sau decorative tradiționale; 

• Expoziţia permanentă cu vânzare 104. 

Prin analize de piață și campanii de promovare a produselor locale construite pe baza acestor 
analize, publicul va înțelege mai bine și mai ușor utilitatea și valoarea produselor considerate 
adeseori demodate sau inutile și vor fi mai determinați să le aleagă pe acestea atunci când 
vor să achiziționeze produse cu utilitatea similară dar produse pe scară industrială și foarte 
adesea din import.

Unii din cei mai importanți actori ce vor fi implicați în aceste demersuri sunt: Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Vest, Consiliile județene și centrele de cultură, camerele de com-
erț, asociații ale meșteșugarilor, primării, mass-media. 
104  Ometiță, Emilia (etnolog) Centrul județean pentru cultură Bistrița – Năsăud Meșteșugurile tradiționale în județul 
Bistrița-Năsăud
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Inițiativa 5 - Promovarea meșteșugurile ca opțiune profesională viabilă

Interesul publicului poate fi atras către meșteșug ca opțiune ocupațională. Odată cu educarea 
populației despre valoarea meșteșugurilor și cu creșterea interesului față de produsele rezul-
tate, se deschid noi orizonturi și pentru cei fără ocupație sau care se află în căutarea unui loc 
de muncă. Tocmai pentru a încuraja considerarea acestei opțiuni este necesară oferirea unor 
ocazii în care atât copiii cât și adulții să facă cunoștință cu domeniul meșteșugurilor și să își 
testeze abilitățile în diferite meșteșuguri.

Activitatea meșteșugărească ca opțiune de activitate economică și ca profesie, poate face 
obiectul următoarele acțiuni, care sunt de fapt parte integrantă a inițiativelor din cadrul obiec-
tivului specific 2:

• Proiecte motivaționale; 

• Sesiuni de consiliere și orientare; 

• Ateliere educative pentru copii și adulți; 

• Motivarea și susținerea utilității economice a funcționării instalațiilor tradiționale.

Este de preferat ca toate acțiunile să implice meșteșugari și întreprinderi meșteșugărești care 
să împărtășească cu publicul larg tainele unei activități de succes. În cadrul întâlnirilor cu pub-
licul poate avea loc și studierea exemplelor de bune practici privind practicarea unui meșteșug 
și desfășurarea activității comerciale aferente. Totodată este mai eficient ca aceste acțiuni 
să se desfășoare cât mai aproape de unde se găsesc persoanele care vor fi îndrumate în 
această direcție. În principiu, părțile implicate în astfel de acțiuni vor fi: persoane neocupate, 
meșteșugari, formatori, agenții de ocupare a forței de muncă.

Câteva exemple de forme de acțiune pentru implementarea inițiativei:

• Campanie de informare și promovare asupra oportunităților de calificare/recalifi-
care, cu accent pe conștientizarea privind dezavantajele și riscurile muncii la ne-
gru: organizarea de caravane de informare, orientare și consiliere profesională cu 
scopul de a contribui la: conștientizarea intereselor profesionale și aptitudinilor și 
evaluarea psihoaptitudinală. În aceste caravane se furnizează informații în legatură 
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cu profesiile și ocupațiile adecvate caracteristicilor personale, nivelului de pregătire, 
calificare și exigențele acestor ocupații 105. 

• Proiect motivațional: proiectul Fascinația Meșteșugului (Cluj) derulat de videograful 
Matei Pleșa a fost conceput să promoveze vechi meserii, valori românești neprețuite 
și să motiveze tinerii cu înclinații meșteșugărești în această direcție, prin crearea de 
interviuri scurte cu meșteșugari pasionați 106. 

• Proiect relevant pentru revigorarea meșteșugurilor specifice unei zone: proiec-
tul transnațional INNOCRAFTS care își propune să dezvolte în Cetatea Bistriței 
meșteșuguri și activități compatibile cu caracteristicile vechiului burg și astfel să  re-
pornească mecanismului economic și cultural al orașului istoric 107.

Inițiativa 6 - Promovarea meșteșugurilor ca element important al dezvoltării turismului cultural 
în Regiune

Tradițiile și meșteșugurile sunt o parte importantă a turismului care pot contribui în mod decisiv 
la dezvoltarea acestuia. Pentru a avea rezultate cât mai bune si pentru valorificarea meșteșu-
gurilor în beneficiul turismului cultural, menționăm câteva exemple de acțiuni relevante:

•  Promovarea vestigiilor etnoistorice. 
Un exemplu din regiune este proiectul demarat în anul 2006 de Consiliul judeţean Alba 
în parteneriat cu Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, prin care s-au organizat expoziţii 
etnografice în mediul rural. S-a dorit a fi o cale de recuperare a trecutului propriu fiecărei 
comunităţi săteşti şi un îndemn spre cunoaşterea, conservarea şi promovarea acestor 
mărturii, care conferă identitate spirituală şi materială locului. Proiectul a fost susținut la 
nivel național de Institutul Național al Patrimoniului.

105 Exemple de proiecte ce includ astfel de acțiuni: Dezvoltare Rurală prin Revitalizarea Meșteșugurilor (Asociația 
Pakiv): http://atelieruldemestesuguri.worldvision.ro/nv/despre-noi/despre-atelierul-de-mestesuguri-a6 ; Atelierul 
de meșteșuguri (World Vision România): http://atelieruldemestesuguri.worldvision.ro/nv/despre-noi/despre-atel-
ierul-de-mestesuguri-a6
106  Pleșa, Matei (videograf) Fascinația Meșteșugului 
107 Innocrafts
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• Funcționarea portalurilor de promovare a bogățiilor regiunii, incluzând descrierea 
meșteșugurilor din zonă. 

 Exemplu: extinderea portalului turismalba.ro 108 la nivel regional. 

• Stabilirea unor proiecte de colaborare cu diverse publicaţii care promovează turismul 
etnocultural în vederea mediatizării târgurilor de meşteşuguri tradiţionale organizate în 
județele din regiune.

• Prezentări muzeale in situ (casele ethnos) şi introducerea lor în circuitul turistic judeţean 

• Integrarea elementelor de patrimoniu cultural imaterial într-un sistem de vizitare local/ 
judeţean/ regional - Prezenţa pe traseul turistic a atelierelor de creaţie meşteşugăreas-
că sau a instalaţiilor de industrie tradiţională 109. 

Actorii relevanți pentru realizarea acestor demersuri sunt: autoritățile locale, agențiile de tu-
rism, pensiunile, muzeele.

5.2  Obiectiv specific: Formarea unei mase critice de meșteșugari pentru 
generarea de creștere economică

Pe lângă informarea și educarea publicului cu privire la importanța culturală și economică a 
meșteșugurilor, pentru a determina creșterea numărului de persoane care să devină active în 
domeniu, sunt necesare sisteme de educație și formare adecvate și funcționale și furnizarea 
de servicii de informare privind desfășurarea unei activități economice. În acest sens, pentru 
asigurarea unor resurse umane care să genereze activitate economică se cer:

1. Asigurarea unor sisteme educaționale de calitate, de la formarea inițială și până la 
intrarea pe piaţa muncii şi valorificarea potenţialului fiecărui individ prin ocupare, 
respectiv prin asigurarea oportunităţilor de dezvoltare profesională, de actualizare 
a cunoştinţelor, de perfecţionare şi îmbunătăţire a competenţelor, pentru a face faţă 
dinamicii sociale, economice şi tehnologice 110 . 

108  Turism Alba Portal 
109  Ometiță, Emilia (etnolog) Centrul județean pentru cultură Bistrița – Năsăud Meșteșugurile tradiționale în județul 
Bistrița-Năsăud
110  Project Consulting Age Srl, Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Comuna Turț Mici afaceri meşteşugăreş-
ti-Strategie de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meşteşugurilor în judeţul Satu Mare in perioada 2014 – 
2016, martie 2013 pagina 61 POSDRU/110/5.2/G/88754  
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2.  Furnizarea de servicii de sprijin pentru integrarea pe piața muncii fie prin căpătarea 
statutului de angajat, fie prin înființarea de PFA (persoană fizică autorizată), înființar-
ea de asociații locale, familiale etc.

Inițiativele propuse pentru atingerea acestui obiect sunt în majoritate preluate din Strategia de 
dezvoltare a resurselor umane în domeniul meșteșugurilor în județul Satu Mare în perioada 
2014-2016, realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane din mediul rural în 
județul Satu Mare în domeniul meșteșugurilor și turismului”, POSDRU/110/5.2/G/88754111 . 
Această strategie prezintă cele mai importante priorități și măsuri de dezvoltare economică 
a județului și de creștere a gradului de ocupare în cadrul sectorului meșteșugurilor. Preluăm 
aceste măsuri datorită caracterului lor general valabil, dată fiind asemănarea problemelor și 
provocărilor acestui domeniu pe întreg teritoriul României. 

Inițiativa 1 – Analiza nevoii de resurse umane și a oportunităților de dezvoltarea a activităților 
meșteșugărești în zonă, pentru a putea adapta sistemul educațional și de formare la realitățile 
economice. 

Pentru realizarea acestui demers este necesară realizarea unor grupuri de lucru cu reprez-
entanți ai firmelor din regiune, camerelor de comerț, asociațiilor meșteșugărești, agențiilor 
de ocupare a forței de muncă, furnizorilor de formare continuă și inspectoratelor școlare. Ac-
tivitatea acestui grup de lucru ar trebui coordonată la nivel județean, modalitatea de lucru ar 
trebui implementată omogen în toate județele iar rezultatele agregate la nivel regional. Aceste 
analize for fi ulterior folosite în realizare programelor școlare și a celor de formare iar grupurile 
de lucru este recomandat să continue activitate pe termen nelimitat pentru a permite fluxul 
informațional necesar asigurării unei racordări eficiente a sistemului de formare la piața muncii 
și nevoile pieței.

111 Parteneri: Comuna Satu Mare, Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Project Consulting Age
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Inițiativa 2 - Adaptarea profilului învățământului tehnic și profesional și a a ofertei de programe 
derulate de către furnizorii locali de formare profesională continuă a adulților și Agențiilor 
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) la dinamica, nevoile și cerințele pieței 
muncii 112

Realizarea de strategii de dezvoltare la nivel sectorial și de ramuri economice și de studii 
privind nevoile pe termen lung ale pieței muncii din regiune, ca bază a planificării ofertei edu-
caționale, prin consultarea operatorilor economici și partenerilor sociali locali.

Consultarea permanentă și implicarea partenerilor sociali locali și a altor structuri (Camere de 
Comerț și Industrie județene, Asociații ale meșteșugarilor) în procesul de elaborare a planuri-
lor de școlarizare, prin identificarea nevoilor de formare în anumite meserii și a competenţelor 
necesare companiilor pentru a face posibilă o mai bună anticipare a cerinţelor pentru învăţare.

Includerea în programele de formare profesională ale AJOFM si a cursurilor de formare a 
maiștrilor în diverse domenii.

Înființarea în cadrul școlilor tehnice sau a celor de artă a unor clase având ca specialitate 
meșteșugurile tradiționale.

Inițiativa 3 - Îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale prin dotarea corespunzătoare a 
atelierelor școală din instituțiile de învățământ tehnic și profesional 113

Pentru îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale sunt recomandate investiții pentru 
dezvoltarea atelierelor școală care să dispună de dotări corespunzătoare în ce privește echi-
pamentele și materialele necesare. Aceste investiții pot fi realizate prin fonduri ale adminis-
trației publice locale, ale Ministerului Educației Naționale sau din fonduri europene. Ca sursă 
de finanțare pentru dotarea atelierelor se recomandă crearea de parteneriate public – privat 
între patronate, firme cu potențial economic din județ, Inspectoratul Școlar, Primării, Muzee și 
Asociații.

112 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 pagina 63 POSDRU/110/5.2/G/88754  
113 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 pagina 63 POSDRU/110/5.2/G/88754   
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Inițiativa 4 - Dezvoltarea sistemului dual de pregătire profesională în scopul creșterii nivelului 
de profesionalizare a absolvenţilor învățământului tehnic și profesional 114

Sistemul educațional dual german este pentru multe state europene un mod scădere a deca-
lajului dintre sistemul educațional și piața muncii. Strategia de dezvoltare a resurselor umane 
în domeniul meșteșugurilor în județul Satu Mare enumeră o serie de acțiuni general aplicabil 
în toate județele și regiunii țării care să conducă la creșterea nivelului de profesionalizare a 
absolvenților învățământului tehnic și profesional (p.62):

• Construirea de parteneriate la nivel local şcoală – întreprindere care conectează 
școlile cu partenerii locali şi firmele din anumite sectoare economice, în scopul sta-
bilirii unei rețele locale care să ofere facilități de instruire practică, să monitorizeze 
activităţile elevilor de către cadrul didactic şi de către un reprezentant al angaja-
torului și să asigure formarea unor deprinderi practice, flexibilitate şi adaptare la 
cerinţele pieţei muncii

• Constituirea unui fond menit să sprijine activitatea practică a elevilor din învățămân-
tul profesional și tehnic, din contribuția minimă a întreprinzătorilor din județ și alte 
surse

• Promovarea pe plan local a Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, re-
publicată cu modificările și completările ulterioare, în scopul informării angajatorilor 
și tinerilor asupra facilităților de care pot beneficia ca urmare a angajării de ucenici

• Înființarea de clase cu profil tehnic, de școli profesionale și școli de maiștri prin co-
laborarea dintre Inspectoratele Școlare județene și marile companii din județe care 
să asigure forța de muncă în concordanță cu cerințele de calificare și competitivitate 
ale acestora și organizarea de clase pilot după modelul învățământului dual din 
Germania

114  Project Consulting Age Srl, Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Comuna Turț Mici afaceri meşteşugăreş-
ti-Strategie de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meşteşugurilor în judeţul Satu Mare in perioada 2014 – 
2016, martie 2013 pagina 63 POSDRU/110/5.2/G/88754   
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Inițiativa 5 - Implicarea operatorilor economici în programe de educație și orientare în carieră 
a elevilor și tinerilor 115

Realizarea de parteneriate școală – angajatori, în vederea organizării de acțiuni comune pen-
tru orientarea în carieră a elevilor, ca spre exemplu: invitarea în școală pentru a le vorbi depre 
organizațiile respective și despre oportunitățile pe care acesta le oferă, prezentarea unor me-
serii de către persoane active pe piața muncii, vizite la diverse întreprinderi etc.

Inițiativa 6 - Inițierea unor forme de învățare a meștesugurilor tradiționale locale și de dobân-
dire de cunoștințe și deprinderi manuale, în contexte formale si non formale, de către copii și 
tineri 116

Este foarte important ca inițierea deprinderilor să înceapă de la vârstă fragedă, astfel că una 
din acțiunile ce pot asigura rezultate bune în recrutarea viitoare de meșteșugari este spre 
exemplu introducerea în curricula școlară (în cadrul orelor de lucru manual, programelor din 
săptămâna “școala altfel”) a unor programe de însușire a deprinderilor manuale pentru creația 
artizanală și de educație (explicarea semnificației modelelor, simbolurilor și ornamentelor 
de pe obiectele de artizanat, specifice zonei satmarului, cultivarea gustului pentru armonie, 
tradițional și autentic) 117. 

O parte din acțiunile necesare pentru îndeplinirea obiectivului specific 1 vor avea rezultate și 
în cadrul acestui obiectiv, respectiv organizarea de școli de vară cu ateliere de creație tem-
atice pentru copii și tineri, cursuri organizate de ong-uri, de centre de creație, precum și în 
cadrul cursurilor de formare sau perfecționare a adulților și în cadrul claselor gimnaziale din 
învățământul obligatoriu cu obiectivul de a promova bucătăria tradițională, elementele de ar-
hitectură tradițională, lucrările și produsele de artizanat din lut, lemn, piele, piatră, instrumente 
muzicale, broderie, costume. 
115  Project Consulting Age Srl, Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Comuna Turț Mici afaceri meşteşugăreş-
ti-Strategie de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meşteşugurilor în judeţul Satu Mare in perioada 2014 – 
2016, martie 2013 pagina 63 POSDRU/110/5.2/G/88754   
116  Project Consulting Age Srl, Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Comuna Turț Mici afaceri meşteşugăreş-
ti-Strategie de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meşteşugurilor în judeţul Satu Mare in perioada 2014 – 
2016, martie 2013 pagina 64 POSDRU/110/5.2/G/88754   
117  Project Consulting Age Srl, Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Comuna Turț Mici afaceri meşteşugăreş-
ti-Strategie de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meşteşugurilor în judeţul Satu Mare in perioada 2014 – 
2016, martie 2013 pagina 64 POSDRU/110/5.2/G/88754   
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Proiectele cu finanțare UE pentru dezvoltarea meșteșugurile sunt deja o realitate în multe 
județe din Regiune, cu toate acestea, este de dorit să fie replicate pe scară mai largă și 
este necesar ca noile proiecte să utilizeze cât mai mult rezultatele celor anterioare.  Astfel, 
trebuie încurajată realizarea de parteneriate (Administrația locală, Consiliul județean, ONG, 
firme meșteșugărești) pentru accesarea de proiecte cu finanțări UE pentru activități care să 
ofere contexte de pregătire a viitorilor meșteșugari cum ar fi cele de promovare a meșteșu-
gurilor, organizare de târguri și expoziții în țară și străinătate, formare profesională, inclusiv a 
persoanelor cu dizabilitati, rromi sau alte categorii defavorizate, prin însușirea unor meserii 
pentru confecționarea obiectelor din nuiele, rafie, trestie, lut, piatră, lemn (coșuri, mobilier, 
mături, instrumente muzicale, decorațiuni) . Pentru a crește șansele cât mai multor șomeri sau 
persoane aflate în cautarea unei activități economice a primi consiliere, în unele proiecte des-
tinate meșteșugurilor se înființează și dezvoltă Centre Regionale de dezvoltare a Resurselor 
Umane și a Centrelor Mobile de Formare

″Olăritul – meșteșug al continuității valorilor și spiritului românesc″ POSDRU/110/5.2/G/86785119  
este un exemplu de proiect destinat formării în arta olăritului ce răspunde nevoii de dezvoltare 
a aptitudinilor pentru meșteșuguri și îndeleletnicirilor tradiționale nevalorificate economic, nev-
oii de consiliere cu privire la oportunitățile pieței locale a muncii și de acces la oportunități 
de formare profesională. Persoanele participante în proiect obțin certificate de absolvire, in-
formații legate de managment/antreprenoriat/înființarea de PFA (persoană fizică autorizată)/
înființarea de asociații locale, familiale etc., participă la târguri/expoziții și alte evenimente 
naționale și internaționale, sunt susținuți să se înregistreze și să formeze rețele, asociații, 
federații din domeniu naționale și internaționale, să dezvolte economia locală și comunitatea 
în care trăiesc 120. 

119 Proiectul a fost implementat de către Asociația Progress On în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Moldovei din 
Iaşi.  
120 Asociația Progress On; Muzeul Etnografic al Moldovei din Iaşi Olăritul - Meșteșug al continuității valorilor și spirit-
ului românesc
POSDRU/110/5.2/G/86785 
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Inițiativa 7 - Realizarea de parteneriate la nivel local, național și transnațional în vederea 
implementării de proiecte de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meșteșugurilor cu 
finanțare europeană 121

Aceste parteneriate se pot materializa prin:

• Realizarea unor cercetări și analize în rândul angajatorilor în scopul identificării nev-
oilor de pregătire profesională continuă a angajaților acestora (cursuri de calificare, 
specializare, perfecționare)

• Organizarea de evenimente (seminarii, reuniuni, ateliere de lucru) de informare asu-
pra oportunităților de finanțare oferite de POSDRU și de facilitare a stabilirii de part-
eneriate (cu participarea reprezentanților Consiliilor județene, AJOFM, patronate, 
asociații profesionale, Inspectorate Școlare, firme, furnizori de formare profesională 
continua, instituții de învățământ).

Dintre cele mai utilizate surse europene de finanțare amintim: Fondul Social European prin 
intermediul POSDRU și actualul program Interregional Cooperation 2014-2020, urmașul pro-
gramului INTERREG IVC, program al Fondului European de Dezvoltare Regională, Progra-
mul Erasmus+ Acțiuea cheie 2, prioritățile: Parteneriate Strategice în domeniul formării profe-
sionale și Alianțe Competențelor Sectoriale.

Inițiativa 8 - Diversificarea economiei Regiunii Centru prin revitalizarea activităţilor 
meșteșugăreşti tradiţionale și atragerea înapoi în acest domeniu de activitate a persoanelor 
deja calificate ca meșteșugari care au încetat să mai practice meșteșugurile  

Organizarea de programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare, 
specializare) pentru meșterii populari și meșteșugari în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării 
competenţelor antreprenoriale, pentru deschiderea unor afaceri (Plan de afacere – ateliere 
meşteşugăreşti tradiţionale cu producţie şi vânzare, inclusiv prin magazine on-line) și în 

121  Project Consulting Age Srl, Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Comuna Turț Mici afaceri meşteşugăreş-
ti-Strategie de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meşteşugurilor în judeţul Satu Mare in perioada 2014 – 
2016, martie 2013 pagina 63 POSDRU/110/5.2/G/88754   
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scopul dobândirii unor competențe orizontale, care să le asigure competitivitatea pe piață 
(promovare, management, marketing, tehnologii noi, utilizarea calculatorului etc.)

Oferirea de servicii de consiliere a meșterilor populari de către specialiști din cadrul instituțiilor 
de profil (muzee, instituții de promovare a culturii, consultanți), pentru a asigura autenticitatea, 
calitatea, și protecția produselor meșteșugăreşti tradiţionale 122. 

Inițiativa 9 – Creșterea atractivității întreprinderilor meșteșugărești și a activității meșteșugăreș-
ti în general  123

Unele din acțiunile necesare pentru atragerea persoanelor pregătite în domeniul meșteșuguri-
lor în practicarea acestei activități sunt:

• Creșterea transparenței și a recunoașterii formării profesionale/vocaționale (strâns 
legate de dezvoltarea sistemelor de educație duale bazate pe ucenicie) 

• Încurajarea și facilitarea mobilității tinerilor în cadrul întreprinderilor meșteșugărești, 
spre exemplu prin programe de mobilitate transnațională a meșteșugarilor (FSE), 
meșteșugarilor antreprenori (Erasmus for Young Entrepreneurs), facilitarea și pro-
movarea transferului de cunoaștere și competențe între întreprinderi, precum și con-
solidarea cooperării dintre școală și întreprindere 

• Încurajarea meșteșugarilor, a managerilor și ucenicilor să își îmbunătățească cali-
ficările, cunoașterea limbilor străine și ITC, prin luarea în vedere a nevoilor lor de 
către programele europene de formare. 

• Încurajarea schimbului de bune practici de strategii de formare pentru meșteșuguri 

122  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 pagina 66 POSDRU/110/5.2/G/88754   
123  Ometiță, Emilia (etnolog) Centrul județean pentru cultură Bistrița – Năsăud Meșteșugurile tradiționale în județul 
Bistrița-Năsăud
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• Includerea antreprenoriatului în curicula de educație tehnică, luând în considereare 
cele mai bune practici dezvoltare de unele state membre în sectorul formării vo-
caționale și îmbunătățirea capacității de management a managerilor meșteșugurilor

• Organizarea unor burse de locuri de muncă la nivel de regiune și local dedicate 
meșteșugurilor.

5.3 Construirea unui cadru de funcționare și practicare a 
meșteșugurilor care să vizeze organizarea meșteșuga-
rilor, formarea continuă, asigurarea condițiilor de susți-
nere a întreprinderilor meșteșugărești și apărarea in-
tereselor meșteșugarilor

Pentru o mai bună definire și funcționare a sectorului meșteșugăresc este necesară crearea 
unui cadru unitar legislativ și instituțional de reglementare a activităților meșteșugărești și a 
pregătirii meșteșugarilor.

În mod practic, prin cercetarea situației din alte țări, rezultă că pentru realizarea unui sistem 
de reglementare unitar este necesară recunoașterea unei structuri noi sau existente care 
să sprijine meșteșugurile la nivel regional printr-o politică sistematică centrată pe întreprin-
derea meșteșugărească, pe promovarea și marketingul acestora, precum și pe conservarea 
patrimoniului cultural și a simbolurilor sale. Această entitatea trebuie să dețină expertiză în 
domeniu și să desfășoare activități de sprijin financiar, educațional, logistic, de promovare a 
meșteșugurilor, să faciliteze vânzarea și exportul produselor. Organizațiile trebuie să fie un 
liant între instituțiile de stat și meșterii populari. Aceste activități sunt deja realizate într-o an-
umită măsură de organizații precum centrele de creație și cultură județene, asociații precum 
AMPM Moldova, Camera Meșteșugarilor Satu Mare etc. 

Inițiativa - 1 Formarea unei structuri regionale care să reprezinte interesele meșteșugarilor la 
nivel național, obiectivul pe termen scurt vizând în special adoptarea unei legi cât mai adap-
tate nevoilor specifice ale meșteșugarilor.
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Forma premergătoare a acestei structuri de reprezentare regională a meșteșugarilor poate fi 
un grup de lobbying format din reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regională, Consiliilor 
Județene, Asociațiilor meșteșugărești existente, a meșteșugarilor și firmelor locale cu rol în 
promovarea proiectului de lege a meșteșugurilor, a cărui activitate să aibă ca prim obiectiv 
sensibilizarea forului legislativ în vederea adoptării proiectului de lege. De asemenea, va fi 
necesară organizarea de acțiuni de promovare a proiectului de lege a meșteșugurilor prin 
intermediul unor conferințe, ateliere de lucru, seminarii, dezbateri publice, mass media.

În paralel, se pot organiza structuri județene de reprezentare a intereselor meșteșugarilor care 
să comunice constant cu structura regională – în proiectul de lege, aceste entități iau forma 
Camerelor județene ale meșteșugarilor. 

Printre atribuțiile acestor structuri de reprezentare a meșteșugurilor sugerăm: realizarea unei 
evidențe a meșteșugurilor și a celor care practică meșteșugurile în județ/regiune, elaborarea 
de strategii regionale pentru revigorara meșteșugurilor (plan de acțiuni care să contribuie la 
stimularea dezvoltării meșteșugurilor, practicarea independentă a unor meșteșuguri ca activi-
tăți lucrative stabile și care să genereze oportunități de ocupare), inventarierea surselor de fi-
nanțare pentru sprijinirea meșteșugurilor, furnizarea de informații utile activității meșteșugăreș-
ti, coordonarea eficientă a participării şi a promovării la târgurile meşteşugăreşti organizate 
în plan naţional şi internaţional, menținerea unui flux regulat de informații și a consultării între 
meșteșugari, organizațiile reprezentative și autoritățile publice, stabilirea unor contacte cu di-
verse muzee şi organizaţii culturale din ţară pentru a recomanda şi susţine participarea celor 
mai reprezentativi creatori populari din judeţ/regiune, la diverse târguri internaţionale de artă 
populară, simpozioane, întâlniri oficiale.

Inițiativa 2 - Schimb de bune practici cu organizații din țară și străinătate pe tema mecanism-
elor de sprijin a activităților meșteșugărești.

Analiza exemplelor de organizare și funcționare a meșteșugurilor din alte regiuni sau dintr-o 
altă țară poate îmbogăți și îmbunătăți practicticile curente.

Organizarea de acțiuni de schimb de experiență și bune practici cu structuri de sprijin a 
meșteșugurilor din țări membre ale Uniunii Europene (bresle, incubatoare de afaceri, centre 
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de competență, asociații de promovare a meșteșugarilor, camere ale meștesugarilor) și dez-
voltarea de parteneriate și colaborări pe plan național/ internațional.

Inițiativa 3 – Înființarea structurilor de sprijin a meșteșugurilor care lipsesc  în regiune

Implementarea acestei inițiative poate implica următoarele tipuri de acțiuni:

• Înființarea de centre de competență pentru formarea profesională continuă a 
adulților, în domenii deficitare din punct de vedere al nivelului de calificare/special-
izare/perfecționare.

• Înființarea breslelor pe meserii (organizații cu sau fară personalitate juridică) și a 
altor asociații de sprijin a meșteșugarilor care să stimuleze și să ajute întreprinzătorii 
prin servicii de promovare și consultanță, de exemplu înființarea unei asociatii a sen-
iorilor (tinerii pensionari) care sunt dispuși să ofere consultanță în diferite domenii, 
având la bază cunoștințele de care dispun prin pregatirea profesională și prin expe-
rienta dobândită în munca de o viață

• Înființarea de centre de evaluare a competențelor dobândite în contexte non formale 
și informale de învățare, pentru diverse ocupații, cum ar fi: zidar, tâmplar, etc.

• Înființarea de către organizații și instituții cu rol în promovarea artei meșteșugărești 
a unor centre de învățare a meșteșugurilor și de ateliere – școală pentru copii și 
tineri și implementarea, în cadrul aşezămintelor de cultură din judeţ, a unui program 
diversificat care să răspundă cerinţelor de educaţie permanentă şi de formare profe-
sională continuă; organizarea de programe de educaţie permanentă şi formare pro-
fesională continuă pentru creatorii de artă tradiţională (meşteri populari, tradiţionali).

• Amenajări de spații și piețe pentru desfacerea produselor tradiționale, spații pentru 
organizarea de târguri, festivaluri si alte manifestari tradiționale locale/ judeţene/ 
regionale ca modalități de încurajare a producătorilor și meșterilor tradiţionali.

• Realizarea unei reţele multifuncţionale (muzee, şcoli populare de artă, ansambluri 
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folclorice, alte aşezăminte culturale, ONG-uri, etc.), care să potenţeze capacităţile 
creative şi iniţiativele de valorizare şi de reinserţie a patrimoniului imaterial în coor-
donatele vieţii comunitare.

• Iniţierea/ construirea/ constituirea unor puncte de informare turistică în reședințele 
de județ şi în teritoriu (în zonele etno-folclorice ale regiunii).

Inițiativa 4  – Asigurarea unui spațiu de comunicare cu cei implicați care să permită colectarea 
constantă de informații ce pot servi adaptării instrumentelor de politici ce le vizează la specifi-
citatea lor.

Această inițiativă ar putea să se concentreze pe următoarele forme de acțiune:

• Organizarea regulată a unor dialoguri cu creatorii populari, pentru a cunoaşte prob-
lemele cu care se confruntă, cât şi pentru informarea lor cu privire la tendinţele în 
domeniu

• Îmbunătățirea monitorizării performanței economice a meșteșugurilor și a colectării 
acestui tip de informații.

Inițiativa 5 - Dezvoltarea pieței de formare continuă, inclusiv formarea formatorilor

Această inițiativă trebuie realizată în acord cu inițiativele menționate în cadrul obiectivului 
specific 2. O cât mai bună reglementare a sistemului de formare continuă, împreună cu o 
promovare corespunzătoare a meșteșugurilor reprezintă condiții obligatorii în desfășurarea 
activităților meșteșugărești și o garanție a calității acestor activități. 

Pentru constituirea unui sistem de formare continuă funcțional sunt necesare totodată con-
solidarea sistemului de formare a formatorilor și crearea unui mediu favorabil transferului de 
informații și cunoaștere de la meșteșugarii bătrâni din domenii pe cale de dispariție astfel încât 
tainele respectivului meșteșug să nu se piardă.

Inițiativa 6 – O mai bună reglementare a parteneriatului în educație și formare profesională 
continuă
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Inițierea și promovarea adoptării unui act normativ care să stimuleze angajatorii să primeas-
că elevi/cursanți în practică și care să stabilească responsabilităţi concrete ale partenerilor 
(școală/furnizor FPC – întreprindere) în organizarea pregătirii practice a elevilor/cursanților, 
pentru asigurarea calității procesului de instruire practică 124 .

Inițiativa 7 - Stimularea dezvoltării activității economice având la bază ocupații meșteșugărești 
și a înființării întreprinderilor meșteșugărești

Furnizarea de servicii de orientare si consiliere (inclusiv on-line) pentru deschiderea de mici 
afaceri meșteșugărești trebuie să fie cât mai vizibilă și accesibilă tuturor celor interesați. O 
componentă importantă a formării necesare meșteșugarilor este 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.

Inventarierea surselor și oportunităților de finanțare pentru sprijinirea meșteșugurilor și răspân-
direa cât mai largă a acestor informații sunt de asemenea foarte importante.

Promovarea creării unui sistem legislativ mai facil pentru meșteșuguri precum și slăbi-
rea condițiilor de îndeplinit pentru a putea accesa sursele de finanțare reprezintă unele din 
atribuțiile de bază ale asociațiilor și tuturor formelor reprezentative pentru meșteșuguri.

 124 Project Consulting Age Srl, Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare, Comuna Turț Mici afaceri meşteşugăreş-
ti-Strategie de dezvoltare a resurselor umane în domeniul meşteşugurilor în judeţul Satu Mare in perioada 2014 – 
2016, martie 2013 pagina 60 POSDRU/110/5.2/G/88754   
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5.4   Creșterea competitivității meșteșugurilor pen-
tru a le permite să concureze pe piață la nivel 
național și internațional

Inițiativa 1 – Încurajarea utilizării de către meșteșugari a tuturor surselor de informații de afac-
eri disponibile la nivel regional

Pentru a racorda activitatea meșteșugărească la realitățile economice este necesară crearea 
unui mecanism de informare permanentă de către aceștia asupra pieței lor, concurenței, me-
canismelor de sprijin și reglementărilor activității desfășurate. Centrele de cultură județene, 
asociațiile de profil, camerele de industrie și comerț, rețeaua Enterprise Europe Network din 
regiune sunt entități deținătoare de informații utile. Consolidarea comunicării și parteneriatului 
la nivelul acestor organizații este de asemenea recomandat.

Inițiativa 2 – Identificarea și utilizarea programelor de asistență care să faciliteze extinderea și 
chiar internaționalizarea activității

Organismele de sprijin trebuie să desfășoare o activitate permanentă de identificare a opor-
tunităților de participare la evenimente internaționale, a târgurilor de profil cu participare in-
ternațională desfășurate în țară și mai ales în județ și să transmită aceste informații din timp 
meșteșugarilor.

Facilitarea accesului meșteșugarilor la evenimente de profil cu participanți din toată țara și 
eventual din străinătate, în cadrul cărora să se prezinte meșteșugurile practicate în diverse 
zone, forma lor de organizare, modalitățile de comercializare folosite, modalitățile de partene-
riat utilizate pentru îmbunătățirea calității produselor și rezultatelor.

Inițiativa 3 – Încurajarea grupării meșteșugarilor în diverse forme de colaborare regională 
pentru a le spori șansa de a  deveni mai inovatoare și competitive

Pentru identificarea de noi metode și tehnici de producție, cu caracter inovativ, prin utilizarea 
cărora produsul finit poate fi de o mai bună calitate, este în general nevoie de agregarea efor-
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turilor mai multor mici meșteșugari, costul acestor informații fiind greu de acoperit individual. 
Pentru facilitatea proceselor inovaționale care pot crește competitivitatea rezultatelor sunt 
așadar necesare formele asociative ale meșteșugarilor, precum și colaborarea lor cu alte 
firme sau instituții de învățământ pentru a crea noi oportunități.

Inițiativa 4 – Utilizarea de forme inovaționale ale activității de marketing

Pentru sprijinirea competitivității produselor meșteșugărești, trebuie asigurată și expunerea 
corectă a produselor în piață. Tocmai de aceea, meșteșugarii trebuie să continue să își diver-
sifice metodele de vânzare și să le adapteze la noile realități comerciale. Acest lucru poate 
face de asemenea obiectul unor sesiuni de formare organizate de structurile de sprijin din 
regiune.

5.5 Creșterea și extinderea consumatorului țintă de 
produse artizanale, concomitent cu protejarea 
consumatorilor și onorarea calității creației arti-
zanale la nivel național și internațional

Una din condițiile dezvoltării pe termen mediu și lung a activității meșteșugărești este găsirea 
pieței de desfacere și fidelizare a consumatorului. Educația publicului larg despre valorea 
meșteșugurilor, conservarea tradițiilor și a identității culturale, trebuie dublată de acțiuni ce 
țin de educarea gustului românilor și a străinilor  pentru producția națională, și de adaptarea 
produselor meșteșugărești la nevoile moderne ale societății. Pentru stimularea consumului 
de produse meșteșugărești la nivel local, regional, național și internațional, pot fi considerate 
următoarele inițiative:

Inițiativa 1 – Promovarea produselor meșteșugărești prin mijloace care pot asigura o largă 
răspândire

• Creșterea utilizării mijloacelor de promovare și vânzare online (vezi social media 
You Tube, PinInterest, Instagram) cu furnizarea de sesiuni de formare corespun-
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zătoare de organismele de sprijin

• Răspândirea prezenței expozițiilor permanente în cadrul organizațiilor publice și 
private (camere de comerț, centre județene de cultură, ambasade românești în  
străinătate, pensiuni 125 , muzee etc.)

• Realizarea și promovarea publicațiilor de specialitate care pot declanșa interesul 
publicului pentru astfel de produse 126

• Contracte cu agenții de turism pentru realizarea de excursii tematice care să în-
demne turistul către atelierul de lucru sau magazinul de desfacere propriu

• Realizarea unui program de promovare prin includerea imaginii produselor pe tim-
bre (vezi exemplul meșteșugului Olăritului din Corund ilustrat pe timbrele de la Rom-
filatelia127  

• Transmiterea ofertelor de produse meșteșugărești însoțite de mostre către ambasa-
dele României în străinătate și ambasadelor străine în România

• Identificarea iubitorilor de meșteșuguri ce pot acționa ca multiplicatorii de informație 
și pot promova produsele prin propriile canale

• Alianțe cu alți producători pentru realizarea unei campanii de promovare și vânzare 
comună.

Inițiativa 2 – Utilizarea cât mai multor tipuri de spații de desfacere și vânzare a produselor

Cele mai utilizate spații de vânzare s-au dovedit a fi: magazinele de profil proprii sau mixte 
aparținând cooperativelor meșteșugărești, spațiile comerciale aparținând altor comercianți, 

125  Ziua de Cluj Meșteșugurile populare reînvie în Transilvania martie 2014  
126  Startups.ro Cartile si articolele mestesugaresti isi fac loc pe lista de cadouri cumparate pentru Craciun decembrie 
2014  

127  Cistea, Romulus – Agro Inteligența Meşteşugul olăritului din Corund, ilustrat pe timbrele de la Romfilatelia de-
cembrie 2013 
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128  Botezatu, Alina - Startups.ro Afacerile cu traditie se mentin pe piata ianuarie 2010  

spațiile retailerilor de obiecte decorative în special, standurile din cadrul târgurilor și expozițiilor 
specializate, supermarketuri, pensiuni și hoteluri, instituții publice (primării, școli), site-uri web 
(de profil de tipul: facutdemana.com, artizanat-cadouri.ro, cu vânzarea de diferite produse, 
de promovare anunțuri). Se remarcă utilitatea sistemului de recomandări de la foștii clienți 
sau din partea muzeelor. Modalitatea de promovare și vânzare care pare să aibă un avânt tot 
mai mare și care să impună cele mai scăzute costuri pentru comercializarea produselor sunt 
site-urile web.

În ce privește teritoriile de desfacere din afara țării, produsele meșteșugărești găsesc calea 
exportului mai ales către Italia, Olanda, Franta, Germania si Spania. 128

Inițiativa 3 – Răspândirea informațiilor legate de obligațiile meșteșugarilor de a se conforma 
cu regulile desfășurării activităților comerciale și respectării consumatorului

Pentru dezvoltarea unei activități durabile, care să rezulte în produse de calitate ce respectă 
consumatorulși astfel să îl și fidelizeze, este necesară informarea continuă a meșteșugarilor 
cu referire la obligațiile ce le revin și la sancțiunile pe care este posibil să le suporte pentru 
încălcarea normelor comerciale. 

VI. Implementarea inițiativelor
Inițiativele expuse anterior au caracter de recomandare pentru organizațiile publice și private 
din Regiunea Nord-Vest, scopul strategiei fiind acela de a furniza un punct de pornire pentru 
acțiuni viitoare. Pentru a putea fi implementată, strategia trebuie să facă obiectul unei con-
sultări publice, prin care toare părțile implicate în domeniu să intervină și să adapteze aceste 
inițiative cât mai bine la realitatea din teritoriu, astfel ca strategia să poate fi asumată, promo-
vată și implementată.

Principalele categorii de actori implicați în sectorul meșteșugurilor sunt: Primării, Școli, In-
spectorate Școlare, Centre de Cultură Județene, Agenția Regională de Dezvoltare, Agențiile 
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Academii de Arte, Cooperații Meșteșugărești, 
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incubatoare de afaceri, asociații de meșteșugari, camere de comerț, meșteșugari, formatori, 
etnografi, populația șomeră, elevi, publicații de specialitate.

Cunoașterea acestei propuneri de strategii prin publicarea și diseminarea sa, este recoman-
dat să fie urmată de culegerea reacțiilor părților implicate, integrarea acestora în forma finală 
a strategiei, și asumarea și utilizarea sa la nivel regional.

INIȚIATIVĂ ORIZONT DE TIMP ACTORI RELEVANȚI
Obiectiv specific 1 (OS1): Educarea populației din Regiunea Nord-Vest prin conștientiza-
rea importanței meșteșugurilor, atât ca parte a patrimoniului cultural, având o latură artis-
tică și una practică, precum și ca opțiune de activitate profesională
OS1 Inițiativa 1 - In-
ventarierea meșteșugurilor 
la nivel local – județean – 
regional

Faza pregătitoare: 
Realizare grup de lucru la 
nivel județean și regional – 2 
luni
Realizare metodologie de lu-
cru – 1 lună
Faza de implementare
Colectare date la nivel 
județean – 3 luni
Agregare date la nivel re-
gional – 1 lună
Inițiativa trebuie repetată la 
interal de 2 ani

Exemple:
Agenția de Dezvoltare Re-
gională Nord-Vest 
Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Bihor
Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Mara-
mureş
Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Cluj  
Centrul Judeţean pentru Cul-
tură 
Bistriţa-Năsăud
Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Satu
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INIȚIATIVĂ ORIZONT DE TIMP ACTORI RELEVANȚI
Obiectiv specific 1 (OS1): Educarea populației din Regiunea Nord-Vest prin conștientiza-
rea importanței meșteșugurilor, atât ca parte a patrimoniului cultural, având o latură 
artistică și una practică, precum și ca opțiune de activitate profesională

Şcoala Populară de Artă, BN
Asociaţia “Camera meşteşugar-
ilor”, SM
Muzee 
Mare
Centrul de Cultură şi Artă al 
Judeţului Sălaj  
Camera de Comert și Indus-
trie Cluj/Sălaj/Maramureș/Sa-
tu-Mare/Bistrița- Năsăud/Bihor
Academia de Arte și Meserii
Breasla Mestesugarilor din Tran-
silvania
Asociația Meșterilor Populari 
Clujeni 
Primării
Entografi
Meșteșugari

OS1 Inițiativa 2 - Publicarea 
de documente de speciali-
tate pentru meșteșuguri (e.g. 
manuale, studii, atlase)

Activitate constantă cu 
frecvență cel puțin anu-
ală

Entități menționate anterior
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INIȚIATIVĂ ORIZONT DE TIMP ACTORI RELEVANȚI
Obiectiv specific 1 (OS1): Educarea populației din Regiunea Nord-Vest prin conștientiza-
rea importanței meșteșugurilor, atât ca parte a patrimoniului cultural, având o latură 
artistică și una practică, precum și ca opțiune de activitate profesională

Şcoala Populară de Artă, BN
Asociaţia “Camera meşteşugar-
ilor”, SM
Muzee 
Mare
Centrul de Cultură şi Artă al 
Judeţului Sălaj  
Camera de Comert și Indus-
trie Cluj/Sălaj/Maramureș/Sa-
tu-Mare/Bistrița- Năsăud/Bihor
Academia de Arte și Meserii
Breasla Mestesugarilor din Tran-
silvania
Asociația Meșterilor Populari 
Clujeni 
Primării
Entografi
Meșteșugari

OS1 Inițiativa 2 - Publicarea 
de documente de speciali-
tate pentru meșteșuguri (e.g. 
manuale, studii, atlase)

Activitate constantă cu 
frecvență cel puțin anu-
ală

Entități menționate anterior
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INIȚIATIVĂ ORIZONT DE TIMP ACTORI RELEVANȚI
Obiectiv specific 1 (OS1): Educarea populației din Regiunea Nord-Vest prin conștientiza-
rea importanței meșteșugurilor, atât ca parte a patrimoniului cultural, având o latură 
artistică și una practică, precum și ca opțiune de activitate profesională
OS1 Inițiativa 3 - Promovar-
ea creației meșteșugărești 
ca element al identității 
culturale a regiunii

Activitate constantă cu 
frecvență semestrială la 
nivel județean și anuală 
la nivel regional

Entități menționate anterior

OS1 Inițiativa 4 - Valorificarea 
economică a meșteșuguri-
lor din RegiuneaNord-Vest

Actualizarea și evi-
dențierea utilității pro-
duselor meșteșugărești 
– Activitate de cercetare, 
monitorizare și imple-
mentare constantă, ce 
poate debuta ulterior fi-
nalizării Inițiativei 1
Adaptarea producţiei la 
necesităţile contempo-
rane – constant, pe baza 
rezultatelor fazei de mai 
sus
Educarea gustului con-
sumatorului contempo-
ran – activitate constantă 
ulterioară primei faze 
Preluarea și utilizarea 
valorilor de uz sau dec-
orative tradiționale – în 
mod constant
Expoziţia permanentă cu 
vânzare.

Actori exemplificați pentru iniți-
ativa 1 + firme de cercetare și 
consultanță
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INIȚIATIVĂ ORIZONT DE TIMP ACTORI RELEVANȚI
Obiectiv specific 1 (OS1): Educarea populației din Regiunea Nord-Vest prin conștientiza-
rea importanței meșteșugurilor, atât ca parte a patrimoniului cultural, având o latură artis-
tică și una practică, precum și ca opțiune de activitate profesională
OS1 Inițiativa 5 - Promovar-
ea meșteșugurile ca opțiune 
profesională viabilă

Campanii cu frecvență reg-
ulată, recomandabil semes-
trial

Actori exemplificați pentru in-
ițiativa 1 + Agenții Județene 
pentru Ocuparea Forței de 
Muncă + Asociații și Fundații 

OS1 Inițiativa 6 - Promovar-
ea meșteșugurilor ca ele-
ment important al dezvoltării 
turismului cultural în Regiune

Acțiunile pot avea caracter 
repetitiv, prin utilizarea de 
canale multiple

Actori exemplificați pent-
ru inițiativa 1 + Asociații și 
Fundații + Agenții de turism 
+ Publicații relevante & mass 
media în general

Obiectiv specific 2 (OS2): Formarea unei mase critice de meșteșugari pentru generarea de 
creștere economică

OS2 Inițiativa 1 – Analiza 
nevoii de resurse umane și a 
oportunităților de dezvoltarea 
a activităților meșteșugărești 
în zonă, pentru a putea ad-
apta sistemul educațional și 
de formare la realitățile eco-
nomice.

Acțiunea se poate desfășura 
inițial în cursul a 6 luni, timp 
în care se va crea inclusiv 
metodologia de lucru. Ulte-
rior analiza nevoilor de RU 
poate avea o frecvență anu-
ală și se va realiza pe o peri-
oadă mai scurtă pentru că va 
utiliza metodologia realizată 
pentru prima analiză.

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Vest 
Agențiile Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
+ Asociați și fundații active în 
domeniul meșteșugurilor
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INIȚIATIVĂ ORIZONT DE TIMP ACTORI RELEVANȚI
Obiectiv specific 2 (OS2): Formarea unei mase critice de meșteșugari pentru generarea de 
creștere economică
OS2 Inițiativa 2 - Adaptar-
ea profilului învățământului 
tehnic și profesional și a a 
ofertei de programe derulate 
de către furnizorii locali de 
formare profesională con-
tinuă a adulților și Agențiile 
Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (AJOFM) la 
dinamica, nevoile și cerințele 
pieței muncii

Acțiunea se va derula la în-
ceput pe o perioadă mai 
lungă, recomandabil de max-
im un an, urmând ca anual 
să se realizeze actualizarea 
programelor conform rezul-
tatelor Inițiativei 1

Inspectorate școlare, 
AJOFM, Furnizori de for-
mare

OS2 Inițiativa 3 - Îm-
bunătățirea calității infra-
structurii educaționale prin 
dotarea corespunzătoare 
a atelierelor școală din in-
stituțiile de învățământ tehnic 
și profesional

Prima etapă de îmbunătățire 
se va realiza în termen de un 
an, urmând apoi etape suc-
cesive de monitorizare și îm-
bunătățire

Inspectorate școlare

OS2 Inițiativa 4 - Dezvoltarea 
sistemului dual de pregătire 
profesională în scopul 
creșterii nivelului de profe-
sionalizare a absolvenţilor 
învățământului tehnic și pro-
fesional

Această inițiativă impune un 
orizont de timp îndelungat, 
date fiind implicațiile modi-
ficărilor legislative din dome-
niul educațional.

Inspectorate școlare, firme, 
asociații

OS2 Inițiativa 5 - Implicar-
ea operatorilor economici în 
programe de educație și ori-
entare în carieră a elevilor și 
tinerilor

Acțiunile vor fi constante și 
vor necesita eforturi susțin-
ute ale autorităților pentru 
cooptarea operatorilor eco-
nomici

Firme, Camere de Com-
erț și Industrie, Asociații 
meșteșugărești
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INIȚIATIVĂ ORIZONT DE TIMP ACTORI RELEVANȚI
Obiectiv specific 2 (OS2): Formarea unei mase critice de meșteșugari pentru generarea de 
creștere economică
OS2 Inițiativa 6 - Inițierea 
unor forme de învățare a 
meștesugurilor tradiționale 
locale și de dobândire de 
cunoștințe și deprinderi manu-
ale, în contexte formale si non 
formale, de către copii și tineri

Formele acestor acțiuni pot 
fi variate și cu o frecvență 
crescută, chiar lunară.

Meșteșugari, asociații, 
centre județene de cultură, 
muzee, școli

OS2 Inițiativa 7 - Realizarea 
de parteneriate la nivel lo-
cal, național și transnațion-
al în vederea implementării 
de proiecte de dezvoltare a 
resurselor umane în domeniul 
meșteșugurilor cu finanțare 
europeană

Recomandabil ca aceste 
forme de cooperare să ex-
iste în permanență la nivel 
regional

Meșteșugari, asociații, șco-
li, formatori, camere de 
comerț

OS2 Inițiativa 8 - Diversificar-
ea economiei Regiunii Centru 
prin revitalizarea activităţilor 
meșteșugăreşti tradiţionale 
și atragerea înapoi în acest 
domeniu de activitate a per-
soanelor deja calificate ca 
meșteșugari care au încetat 
să mai practice meșteșugurile  

Reintegrarea celor care 
au desfășurat activitate 
meșteșugărească în trecut și 
care s-au remarcat prin pro-
duse calitative poate fi reali-
zată prin programe de sprijin 
deschise continuu

Inspectorate școlare, firme, 
asociații

OS2 Inițiativa 9 – Creșterea 
atractivității întreprinderilor 
meșteșugărești și a activității 
meșteșugărești în general

Acțiuni targetate pot fi or-
ganizate ulterior analizelor 
menționate anterior pentru 
a se putea furniza informații 
cât mai clare. Frecvența 
acestora este recomandabil 
să fie semestrială

Consilii județene, Primării, 
centre de cultură, școli, 
camere de comerț, muzee, 
asociații și fundații
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INIȚIATIVĂ ORIZONT DE TIMP ACTORI RELEVANȚI
Obiectiv 3 (OS3): Construirea unui cadru de funcționare și practicare a meșteșugurilor care 
să vizeze organizarea meșteșugarilor, formarea continuă, asigurarea condițiilor de susți-
nere a întreprinderilor meșteșugărești și apărarea intereselor meșteșugarilor
OS3 Inițiativa - 1 Formar-
ea unei structuri regionale 
care să reprezinte intere-
sele meșteșugarilor la nivel 
național, obiectivul pe ter-
men scurt vizând în special 
adoptarea unei legi cât mai 
adaptate nevoilor specifice 
ale meșteșugarilor.

Orizont de timp – circa 2 ani Vezi inițiativa 1

OS3 Inițiativa 2 - Schimb de 
bune practici cu organizații din 
țară și străinătate pe tema me-
canismelor de sprijin a activi-
tăților meșteșugărești.

Orizont de timp – 1 an, cu 
caracter repetitiv anual

Actorii exemplificați pentru 
Inițiativa 1 + structuri sim-
ilare din alte regiuni și din 
străinătate

OS3 Inițiativa 3 – Înființarea 
structurilor de sprijin pentru 
meșteșuguri care lipsesc  în 
regiune

Orizont de timp – 1 an Meșteșugari, Servicii de 
suport afaceri

OS3 Inițiativa 4  – Asigurarea 
unui spațiu de comunicare cu 
cei implicați care să permită 
colectarea constantă de in-
formații ce pot servi adaptării 
instrumentelor de policitici ce 
le vizează la specificitatea lor.

Orizont de timp – 1 an; con-
solidarea și eficientizarea 
fluxului comunicațional în 
decurs de 3 ani

Actorii exemplificați pentru 
Inițiativa 1
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INIȚIATIVĂ ORIZONT DE TIMP ACTORI RELEVANȚI
Obiectiv 3 (OS3): Construirea unui cadru de funcționare și practicare a meșteșugurilor care 
să vizeze organizarea meșteșugarilor, formarea continuă, asigurarea condițiilor de susți-
nere a întreprinderilor meșteșugărești și apărarea intereselor meșteșugarilor
OS3 Inițiativa 5 - Dezvoltarea 
pieței de formare continuă, 
inclusiv formarea formatorilor

Primele acțiuni se pot con-
cretiza în decurs de 6 luni, 
urmate de acțiuni succesive 
de adaptare a ofertei de for-
mare ținând seama de rezu-
ltatele analizelor menționate 
anterior

Furnizori de servicii de for-
mare, meșteșugari, centre 
de cultură

OS3 Inițiativa 6 – O mai bună 
reglementare a parteneriatului 
în educație și formare profe-
sională continuă

Acțiune continuă cu începere 
imediată

Actorii exemplificați pentru 
Inițiativa 1 + structuri sim-
ilare din alte regiuni și din 
străinătate

OS3 Inițiativa 7 - Stimularea 
dezvoltării activității econom-
ice având la bază ocupații 
meșteșugărești și a înființării 
întreprinderilor meșteșugăreș-
ti

Acțiune continuă depend-
entă de crearea structurilor 
de sprijin al meșteșuguri-
lor și de difinitivarea regle-
mentărilor legislative având 
ca obiect meșteșugurile.
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INIȚIATIVĂ ORIZONT DE TIMP ACTORI RELEVANȚI
Obiectiv specific 4 (OS4): Creșterea competitivității meșteșugurilor pentru a le permite să 
concureze pe piață la nivel național și internațional
OS4 Inițiativa 1 – Încurajarea 
utilizării de către meșteșugari 
a tuturor surselor de informații 
de afaceri disponibile la nivel 
regional

Orizont de timp de 1 an pen-
tru realizarea de rezultate in-
termediare – acestă inițiativă 
este dependentă de o mai 
bună centralizare a infro-
mațiilor și de un sistem de tip 
signposting, care este obiec-
tivul unor inițiative mențion-
ate anterior

OS4 Inițiativa 2 – Identificar-
ea și utilizarea programelor 
de asistență care să faciliteze 
extinderea și chiar internațion-
alizarea activității

Acțiune permanentă cu în-
cepere imediată

Camere de Comerț, 
Rețeaua Enterprise Eu-
rope Network din Regiunea 
Nord-Vest

OS4 Inițiativa 3 – Încurajarea 
grupării meșteșugarilor în di-
verse forme de colaborare re-
gională pentru a le spori șansa 
de a  deveni mai inovatori și 
competitivi

Acțiune regulată ce poate 
demara odată ce este reali-
zată inventarierea meșteșu-
gurilor din regiune

OS4 Inițiativa 4 – Utilizarea de 
forme inovaționale de market-
ing

Cu începere imediată și con-
tinuă



92

INIȚIATIVĂ ORIZONT DE TIMP ACTORI RELEVANȚI
Obiectiv specific 5 (OS5): Creșterea și extinderea consumatorului țintă de produse artizan-
ale, concomitent cu protejarea consumatorilor și onorarea calității creației artizanale la nivel 
național și internațional
OS5 Inițiativa 1 – Promovarea 
produselor meșteșugărești 
prin mijloace care pot asigura 
o largă răspândire

Cu începere imediată și con-
tinuă

OS5 Inițiativa 2 – Utilizarea 
cât mai multor tipuri de spații 
de desfacere și vânzare a pro-
duselor

Idei ce pot fi distribuite public-
ului în paralel cu desfășurar-
ea acțiunilor de promovare a 
meșteșugurilor

OS5 Inițiativa 3 – Răspân-
direa informațiilor legate de 
obligațiile meșteșugarilor de 
a se conforma cu regulile des-
fășurării activităților comer-
ciale și respectării consuma-
torului

Cu începere imediată și con-
tinuă; idei ce pot fi distribuite 
publicului în paralel cu des-
fășurarea acțiunilor de pro-
movare a meșteșugurilor
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Anexa 1

Meșteșuguri tradiționale practicate în prezent în România

Olăritul

Olăritul reprezintă o îndeletnicire pe moștenită din neolitic, și una dintre cele mai propice mo-
dalități de materializare a însușirilor artistice. Prin formă, proporții, decor și culoare vasele de 
orice tip au întrunit pe lângă rosturile practice și virtuți artistice decurgând din știința, inventivi-
tatea și imaginația meșterului popular, din stăpânirea tehnicilor și a meșteșugului. Olăritul este 
o muncă obositoare ce necesită forță, îndemânare și cunoștințe deosebite. De aceea, olăritul 
este un meșteșug rezervat în exclusivitate bărbaților, femeile ajutând eventual doar la decorat.

În general, meșteșugul olăritului are în primul rând un rol practic, dar ceramica este folosită și 
în scop decorativ, în construcții sau pentru anumite ritualuri. Locuința țărănească cuprinde o 
varietate de vase de lut - oale, ulcioare, căni, strachini, chiupuri, blide, oale pentru ținut laptele, 
oale enorme în care se pregătea mâncarea pentru sarbatorile religioase, vase pentru flori, 
statuete, fluiere, jucării etc.

Multimea vaselor produse își poate găsi o explicație în obiceiul că la nuntă sau la înmormân-
tare acestea să fie sparte. Multe vase se spărgeau și înaintea începerii postului, pentru că 
bucatele mâncate să nu fie puse din greșeala într-un vas vechi și să se “spurce” cu mâncare 
“de dulce”. Oalele se adunau în fundul curții și se spărgeau cu ciomagul, fiind apoi înlocuite 
cu altele noi. Până și “prepeleacul” (păr cu câteva ramuri în vârful cărora erau agățate oalele 
cu gura în jos, ca să se scurgă după ce au fost spălate) era distrus, pentru a nu spurca noile 
vase.

Principalele etape ale preparării lutului înainte de ardere (curățire, dospire, frământare, mod-
elare, uscare, ornamentare), sunt sugerate de uneltele folosite: troaca, mezdreaua, cuțitoaia, 
fachiesul, și plotogul, cornul și găița. Nu lipseste nici morișca de mână – râșnița utilizată pent-
ru măcinarea fină a oxizilor de plumb și a nisipului sau pietrei ce intrau în compoziția smalțului 
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aplicat pe vase între două arderi în cuptor. Din cadrul acestui instrumentar, un rol deosebit îl 
deține roata olarului sau roata pentru modelat.

Prin formă, dimensiuni, decor, culoare, vasele de orice tip au întrunit pe lângă rosturile prac-
tice și calități artistice rezultate din știință, inventivitatea ți imaginația meșterului popular, din 
stăpânirea tehnicilor și a meșteșugului.

Țesutul

Domeniul țesăturilor este alcătuit din cel mai mare număr de piese și solicită cunoștințe solide 
celui care practică acest meșteșug. Fragmente de țesături au fost descoperite datând din 
epoca bronzului pe teritoriul țării noastre. 

Meșteșugul este specific femeilor pentru că ele erau cele care cultivau, pe suprafețe mici de 
pământ, inul și cânepa (de la semănat și până la recoltat, țărăncile erau cele care îngrijeau 
aceste culturi). 

O altă materie primă este lâna, care odată tunsă de pe oi (treabă aflată în principal în sarcina 
bărbaților, dar la care puteau participa și femeile), era toarsă și apoi colorată, până se ajungea 
la firul bun pentru lucrul în razboi. Torsul părului de capră (mai aspru decât cel de oaie) se 
făcea cu o roata specială, roată și tehnologie care se întâlneau în Iran, Turcia, Azerbadjan, 
Bulgaria și numai în unele sate din sudul României, ceea ce ne îndreptățește să credem ca 
meșteșugul a fost adus din sudul Dunării.

După ce materia primă a fost adunată, prelucrarea acesteia era tot sarcina femeilor: lâna era 
pusă în furcă și toarsă. În cea mai mare parte a țării se toarce ținând furca între genunchi, 
fixată în brâu sau de un scăunel. Din caierul de lână sau de cânepă se trage cu mâna stângă 
firul care se răsucește apoi cu mâna dreaptă și se învârte pe fus. Grosimea firului și gradul de 
răsucire este în funcție de destinație.

Firele erau folosite fie în coloritul lor natural, fie vopsite. Cunoscătoarele acestui meșteșug erau 
majoritatea țărăncilor din satele românești. Culesul plantelor nu însemna numai aprovizionar-
ea cu leacuri naturale, ci și o importantă sursă de inspirație cromatică. Alegerea și combinarea 
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culorilor presupuneau nu numai pricepere, ci și simt artistic și temeinice cunoștințe botanice. 
Tradițiile trecutului ne amintesc de țăranii care ieșeau singuri sau mai mulți laolaltă, străbătând 
pajiști și păduri, pentru a culege plante; era si o zi hotărâtă pentru aceasta, ziua Sfantului Ion 
din luna iunie, dar nu numai. Buruienile erau strânse și pentru leacuri, recomandate de medici-
na tradițională, dar și pentru culori. Cantitățile de plante nu erau totdeauna suficiente pentru a 
vopsi toate firele, așa că se strângea o nouă recoltă. Această vopsire succesivă dă de fiecare 
dată alte tonuri firelor. Țesăturile astfel colorate capătă un farmec aparte care, rezultat din 
nuanțele șterse ale vopselelor vegetale, caracterizează cele mai frumoase dintre scoarțele 
noastre, ca și cele mai valoroase covoare orientale, de pildă.

Țăranii cunosc plantele de pe câmp, când trebuie să fie culese, și ce parte a plantei ge-
nerează o anumită culoare. În mod tradițional, femeile, prin priceperea lor, sârguincioase, la 
vatră sau sub cerul liber, preparau din coaja de răchită și anin, din coji de zarzar, foi de ceapă, 
frunze de gutui, din flori de liliac și alte amestecaturi, cu zeamă de varză și piatră acră, culori 
de o rară frumusețe. 129

Meșteșugul țesutului se reflectă în principiu în conceperea portului popular românesc și în 
decorarea interiorului locuințelor. În portul popular cămașa este cel mai răspândit obiect. 
Lungimile sale variază, uneori până ceva mai jos de brâu, alteori până la glezne. Partea de 
sus a cămășilor este bogat decorată, la femei aceasta ajungând să acopere masiv porțiunea 
de peste umeri. Alte obiecte din portul popular sunt basmaua sau marama din fir de borangic 
purtate de femei pe cap. În ce privește decorarea interiorului, acest meșteșug este cel mai 
adesea întâlnit la țară și cuprinde: peretarele așezate de obicei pe partea de cameră unde se 
află și patul. În timp, obiectele de decor interior au început să fie prinse unul de altul, pe toată 
lungimea lor, și în timp nu au mai fost puse pe perete ci direct pe jos, dând astfel naștere co-
voarelor. Decorul peretarelor se deosebește prin alternarea dungilor paralele, perpendiculare 
pe lungimea piesei, și prin lipsa chenarului decorativ. Odată cu creșterea dimensiunilor case-
lor țărănești, piesele de decor încep să fie prinse unele de altele. Bârnele caselor, în interior, 
sunt și ele acoperite cu țesături, culorile vii alternând cu cele mai șterse. În timp, motivele 
geometrice dispar, ele fiind înlocuite cu cele florale.

129  Radio România Antena Satelor Țesutul, artă și meșteșug http://www.antenasatelor.ro/tradi%C8%9Bii/
me%C5%9Fte%C5%9Fuguri-tradi%C5%A3ionale/109-tesutul.html
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Împletituri vegetale

Prin acest meșteșug se confecționează diverse obiecte decorative, obiecte de uz casnic sau 
jucării din paie de secară, ovăz, orz sau grâu, acestea fiind materiale 100% naturale. Acest 
meșteșug este practicat de un număr tot mai mic de persoane și este folosit ca modalitate 
de existență, ca acțiune curativă prin proprietățile paielor. Materiile prime folosite sunt alunul, 
pănușa (pentru flori, linguri, genți, poșete, perne pentru scaue etc), papura (pentru produse a 
căror uzură și umiditate este mare).130

Sculptura în lemn

Lemnul, a constituit secole de-a rândul principala materie primă a românilor, fiind folosit pentru 
construcțiile gospodărești sau la confecționarea uneltelor, obiectelor și ustensilelor casnice, 
a pieselor de mobilier. În activitatea de prelucrare a lemnului, meșterul popular a pus atât în-
demânare cât și simț artistic astfel încât specialiștii vorbesc atât despre “civilizația româneas-
că a lemnului”, cât și despre “arta româneasca a lemnului”. În comunitățile rurale, fiecare 
sătean avea cunoștințele și deprinderile necesare prelucrării, măcar sumare a lemnului, con-
struind și întreținând singur unele obiecte din gospodarie. Lucrările mai dificile erau lasate în 
seama tâmplarilor, dulgherilor, stolerilor etc. Acești meșteri populari s-au identificat într-atât cu 
meseriile practicate încat denumirile acestora sunt frecvente și în numele acestora (Rotaru, 
Dulgheru, Dogaru). 

O gamă foarte variată de produse este creată prin prelucrarea lemnului, cu stiluri variate în 
funcție de regiune, de la cele mici, de uz personal, ustensile casnice și unelte de lucru, obiecte 
de cult, până la piese mari de interior și cele utilizate în construcții: lăzi de zestre, dulapuri, 
blidare, culmile de pat, securea, ferăstrăul, tesla, horjul, scoaba, cușitul, dalta, compasul, po-
tricala, ghinul, tiparul de pirogravat. 

Nu există categorie de obiecte uzuale la care lemnul să nu fie folosit ca materie primă. Din 
aceste categorii amintim fântâna, primordială pentru existența omului pe pământ. Gardurile, 
pârlazele, podețele sunt prezente în satele noastre în jurul gospodăriilor țărănești și dau un 

130  Radio România Antena Satelor Civilizația Rurală a Lemnuluihttp://www.antenasatelor.ro/tradi%C8%9Bii/
me%C5%9Fte%C5%9Fuguri-tradi%C5%A3ionale/115-civilizatia-rurala-a-lemnului.html
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131 Radio România Antena Satelor Civilizația Rurală a Lemnuluihttp://www.antenasatelor.ro/tradi%C8%9Bii/
me%C5%9Fte%C5%9Fuguri-tradi%C5%A3ionale/115-civilizatia-rurala-a-lemnului.html

farmec aparte mediului din jurul acesteia. Mobilierul, o categorie foarte importantă de produse 
artistice din lemn este reprezentat prin: scaune, dulapuri, leagăne, lăzi, mese, paretare, du-
lapuri-colțare, cuiere pentru ulcioare, blidare și asa mai departe. In construcția caselor ma-
terialul de construcție era aproape în exclusivitate lemnul, folosit sub forma bârnelor lungi 
așezate în cununi orizontale. În decursul timpului au intervenit diferențieri legate de tehnica 
de prelucrare a lemnului. Vechile construcții erau făcute din bârne rotunde, cele noi sunt con-
struite din bârne cioplite în patru muchii. Decorul, de un mare interes artistic, al constructiilor 
țărănești se caracterizează prin factura sa stilizată și viguros reliefată datorită tehnicii folosite: 
cioplirea si dăltuirea în lemn a unor obiecte cum ar fi: consolele ferestrelor, ramele ușilor și 
ferestrelor, porțile mari, intrările în grajduri, toate ornamentate cu motive scoase puternic în re-
lief. Din lemn sunt executate artistic și majoritatea obiectelor folosite cu ocazia unor sărbători: 
plosca nașilor pentru nuntă, prescurnicere sau pecetare, adevărate sculpturi în miniatură, 
utilizate la imprimarea pe pâine specială pentru biserică și cuminecătura.131 

În funcție de proveniență, lemnul are diferite întrebuințări: bradul și stejarul se folosesc la 
construcții, fagul este folosit pentru lăzi de zestre, cornul și alunul sunt utilizate pentru bâte 
ciobănești și codiriști de bici, frasinul pentru cadre de uși și pereți, paltinul și teiul pentru furci 
de tors, linguri, ploste și casete. 

În arta românească a prelucrării lemnului, stilul ornamental predominant este cel geometric, 
însă în decorul obiectelor din lemn sunt răspândite și motivele florale, zoomorfe și antropo-
morfe.

Încondeierea ouălelor

Încondeierea ouălelor este îndeosebi practicată în partea de Nord a României, de regulă în 
preajma sărbătorilor pascale. Motivele ornamentației oălelor încondeiate sunt numeroase, și 
fiecare motiv se prezintă în mai multe variante, ce se diferențiază în funcție de localitate dar 
chiar și de la meșteșugar la meșteșugar. Cele mai utilizate motive sunt: regnul animal (albina, 
broasca, șarpele), motive vegetale (frunza bradului, garoafa, spicul grâului), unelte casnice 
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și de câmp (grebla, lopata, fierul plugului), ornamente industriale – motive luate din industria 
casnică (clinul ce se formează la croirea cămășilor și mânecilor), diverse: desagii și brâul 
popii, calea rătăcită, crucea paștilor.

Pictura icoanelor pe sticlă

Icoanele pe sticlă au apărut înâia oară în Ardeal și dețin câteva elemente tipice: se desenează 
un personaj sau mai multe, restul spațiului se umple cu chenare de flori. În Moldova icoanele 
sunt împodobite cu flori mai mari ca oamenii. Grosimea liniile pictate este influențată de di-
mensiunea pensulelor folosite iar culorile se folosesc aproape necombintate, poate doar mai 
stinse sau mai aprinse.

Măști populare

Măștile în tradiția populară românească sunt strâns legate de sărbătorile de iarnă în special. 
În cadrul obiceiurilor de iarnă, masca ocupă un rol primordial iar vatra satului este scena pe 
care se desfășoară jocurile populare cu măști, spectatorii fiind membrii colectivității. Pentru 
confecționarea măștilor se folosesc game largi de materiale: blănuri (de oaie, capre, nutrie), 
lemn, tablă, aramă, mărgele și uneori chiar boabe de fasole. Un centru renumit pentru con-
fecționarea măștilor este în Vrancea.

Creațiile meșteșugărești sunt caracterizate printr-o serie de elemente care ating sensibilitatea 
omului modern: geometrismul esenţializat al formelor şi al motivelor, vitalitatea cromatică, 
uimitoarea capacitate de a defini spontan, prin intermediul liniei simplificatoare, fiinţe şi lucru-
ri, o înclinaţie nativă pentru animarea suprafeţelor cu ajutorul ritmurilor, păstrând nealterată 
unitatea şi expresivitatea ansamblului. Deşi în creaţia populară relaţiile formă-funcţie, formă-
tradiţie, limitează posibilităţile de înnoire a limbajului, achiziţiile n-au încetat să apară nici în 
acest domeniu. Ele au fost însă integrate numai după ce au suferit selecţia neiertătoare a tim-
pului şi numai după ce au fost acceptate de comunitatea căreia îi erau destinate. Închipuite cu 
pricepere şi dragoste, aceste obiecte uzuale în care regăsim ecouri ale îndepărtatului neolitic, 
ale daco-romanităţii sau ale Bizanţului, stau mărturie a capacităţii noastre de a sintetiza varii 
influenţe pe matricea fundamentală a civilizaţiei populare 132. 
132  Lutic, Marcel – Asociația Meșterilor Populari din Moldova Introducere în lumea meşteşugurilor tradiţionalehttp://
www.mesteri-populari.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=74:introducere-in-lumea-meteugurilor-tra-
diionale&catid=49:etnografie&Itemid=65
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Materialul are la bază informații preluate din documentul Sectorul meșteșugurilor în România 
furnizat de Camera de Comert si Industrie Bistrita Nasaud, cu completări din sursele citate în 
notele de subsol. 

Versiunea completă a documentului Sectorul meșteșugurilor în România: http://www.cciabn.
ro/eu4us/cercetare/cercetare%20romania%20engleza.pdf
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Anexa 2
Exemple de proiecte cu obiectivul de a sprijini dezvoltarea  

sectorului meșteșugurilor

MEȘTERUL TURISTIC - Integrarea abilităților mesteșugărești în turismul local - alter-
nativă viabilă de revitalizare a spațiului rural Asociația PartNET – Parteneriatul pentru 
Dezvoltare Durabilă, alături de Consiliul Județean Dâmbovița, CENTROCOOP - Uniunea 
Națională a Cooperației de Consum, Consiliul Județean Neamț, Asociația de Promovare a 
Dezvoltării Regionale și Integrării Sociale, și CSB Germania - Christlich – Soziales Bildung-
swerk Sachsen: derulat în perioada 31.03.2014 – 30.09.2015, finanțat prin Programul Op-
erațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa prioritară 5 
”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea 
sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor 
umane și ocuparea forței de muncă”.

BRESLELE BRASOVENE INTRE TRADITIE SI MODERNITATE Agenția Metropolitană pen-
tru Dezvoltare Durabilă Brașov: aprilie-septembrie 2012, finanțat de Administratia Fondului 
Cultural National.

MUZEE NESTIUTE Fundația pentru Meșteșuguri și Rețeaua Națională a Muzeelor din 
România, proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

MESTESUGURILE UN PROIECT DE VIITOR Fundaţia pentru Meşteşuguri, în parteneriat cu 
Fundaţia “Zi Deschisă” din Focşani, Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă din Slatina şi Cen-
trul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din Brăila:  09 august 
2012 – 15 noiembrie 2012, finanţat în cadrul sesiunii I – proiecte cultural, program gestionat 
de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

„Politici antreprenoriale inovative în sectorul meşteşugurilor”, cu acronimul IN-
NOCRAFTS, www.innocrafts-bistrita.ro constituie o platformă interactivă a artiştilor şi 
meşteşugarilor din municipiu Municipalitatea din Florenta, Asociatia Nationala a oraselor 
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din Toscana, Institutul National de Arte si Meserii din Franta, Fundatia Traditiilor din Andalu-
zia, Municipalitatea din Bistrita, Asociatia Regionala “Central Stara Planina”, Municipalitatea 
din Burgas, Camera de Comert din Barselona, Universitatea de Arte, Design si Arhitectura – 
Aalto, Departamentul de Educatie, Cultura si Sport – Riga, Agentia de revigorare a vechiului 
oras Vilnius, Consiliul Local Reims, Consiliul Meseriasilor din Irlanda, Agentia de Afaceri din 
Budapesta, Canera de Comert si Industrie din Slovacia (Interreg IV C).

Revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale in zona Argesului prin implicar-
ea populatiei  rurale in viata comunitatilor locale ARGCOMS, comunitatile locale din Corbi 
și Tigveni: POSDRU.

ATELIERUL DE MESTESUGURI Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest Fundatia World Vision Ro-
mania, POSDRU.

TARGUL DE LA SAT – site de promovare a produselor mestesugaresti cu vanzare Fun-
datia World Vision Romania.

PROWIN “Dezvoltarea de Abilitati Antreprenoriale pentru Revitalizarea si Dezvoltarea 
Mestesugurilor Traditionale pentru Femeile Somere din Mediul Rural din Regiunea de 
Nord-Vest” Institutul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (INIMM), iar parteneri Asoci-
atia Patronatului IMM (APIMM) Maramures, Consiliul Local al IMM Sighetu Marmatiei.
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