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Cluj-Napoca, orașul în care antreprenorii sunt acasă

Municipiul Cluj-Napoca este locul în care mediul de afaceri întâlnește o forță de muncă tânără, excelent calificată și specializată
în domenii de vârf ale tehnologiei.
Cu o infrastructură complexă și în continuă dezvoltare, Clujul este casa unor start-up-uri inovatoare și a unor mari companii,
deopotrivă, care găsesc aici un mediu în continuă evoluție, divers, multicultural și plin de oportunități.

Municipiul Cluj-Napoca este locul în care mediul de afaceri
întâlnește o forță de muncă tânără, excelent calificată și
specializată în domenii de vârf ale tehnologiei.

Centrul Regional de Excelență în Industrii Creative (CREIC) și Centrul TEAM – Zona Metropolitană Cluj de Sprijin a
Afacerilor sunt primele două structuri de sprijin create de Primăria Municipiului Cluj-Napoca pentru mediul business local, oferind
servicii integrate pentru afaceri.
Pentru companiile nou înființate, aceste structuri reprezintă șansa de aș dedica toată energia afacerii în sine, având la dispoziție
servicii profesioniste de suport și condiții optime (cost / beneficiu) pentru afacerilor lor.

Cluj Innovation Park este primul pilon al masterplanului Cluj Innovation City, menit să devină liantul între autoritățile locale,
mediul academic și cel business, într-un cluster care unește forțele comunității, pentru a crea o rețea de afaceri și cercetare
durabilă.
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Bun-venit în Cluj-Napoca!

Municipiul Cluj-Napoca, inima Transilvaniei, este cel mai efeverscent oraș din țară din punct de vedere antreprenorial.
Orașul se bucură de o comunitate academică vibrantă, un mediu de afaceri activ și un calendar plin de evenimente culturale de
amploare.
Servicii medicale de vârf, o viață sportivă activă și un impresionant patrimoniu istoric sunt alte argumente care transformă Clujul
într-o destinație în care oamenii vin și locuiesc cu plăcere, făcând și mai ușoară misiunea companiilor de a dezvolta aici afaceri de
top, alături de angajați de elită.
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Municipiul Cluj-Napoca, inima Transilvaniei, este
cel mai efeverscent oraș din țară din punct de
vedere antreprenorial. Orașul se bucură de o
comunitate academică vibrantă, un mediu de
afaceri activ și un calendar plin de evenimente
culturale de amploare.

Peste 100.000 de studenți vin la Cluj în fiecare an, pentru a studia la una din cele 11 universități, care formează o forță de
muncă bine calificată, iar companiile care investesc aici amintesc adesea numărul mare de tineri bine pregătiți ca un argument
determinant în favoarea deschiderii unor centre la Cluj.
Municipiul beneficiază de o infrastructură dezvoltată, având conexiuni rutiere, aeriene și feroviare către marile orașe din
România și Europa.
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Clujul, conectat la Europa

TRANSPORT RUTIER
Orașul este traversat de drumul european E60
(București-Oradea-Budapesta-Viena). Județul are 2.451
de kilometri de drumuri publice, din care 342 km de
drumuri naționale, 298 km de drumuri modernizate,
2.109 km de drumuri județene și comunale.
TRANSPORT FEROVIAR
Gara din Cluj-Napoca este aflată pe magistrala 300 a
Căilor Ferate Române (București - Oradea), oferind
conexiuni naționale și internaționale.
TRANSPORT AERIAN
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” oferă conexiuni
directe către principalele destinații europene (precum
Londra, Viena, Munchen, Roma sau Budapesta), dar și
zboruri cargo pentru companii
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Tehnologie, știință și creativitate în Cluj Innovation City

Misiunea Cluj Innovation City este de a deveni cel mai
mare hub de inovare din Europa de Est, un punct de
întâlnire atât pentru companiile mature, cât și pentru cele
noi, care doresc să dezvolte noi tehnologii cu valoare
adăugată, într-o varietate de domenii.

Cluj Innovation City este cel mai mare proiect de dezvoltare urbană a Clujului, un "oraș în oraș" care va ocupa o suprafață
de 200 de hectare din zona Lomb a municipiului. Investiția totală se ridică la aproximativ 300 de milioane de Euro.

Cluj Innovation City are ca scop stimularea capitalului intelectual din întreaga țară și din străinătate, precum și încurajarea
dezvoltării diferitelor tehnologii.

Companiile din domeniul tehnologiei și științei vor găsi aici infrastructură de ultimă generație și facilități menite să promoveze
crearea de produse și servicii cu o mare valoare adăugată. Proiectul înseamnă, însă, mai mult decât infrastructură: Cluj Innovation
City este un angajament al autorităților locale de a colabora cu mediul academic și mediul de afaceri, pentru a crea o cultură a
inovării și a stimula parteneriatele între actorii care dau valoare comunității. Acest lucru va duce la generarea de locuri de muncă
de înaltă calificare și facilități importante pentru noi afaceri, experți și absolvenți universitari.

Misiunea Cluj Innovation City este de a deveni cel mai mare hub de inovare din Europa de Est, un punct de întâlnire atât pentru
companiile mature, cât și pentru cele noi, care doresc să dezvolte noi tehnologii cu valoare adăugată, într-o varietate de domenii.
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Obiectivul proiectului va depăși sfera afacerilor: va deveni noul standard nu doar pentru dezvoltarea de noi afaceri, dar și pentru
dezvoltarea de noi concepte instituționale, culturale, educaționale, toate fiind centrate pe tehnologie.
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Cluj Innovation Park

Cluj Innovation Park este societatea creată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca cu scopul de a administra și dezvolta Centrul
Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC) și Centrul Transfer, Evoluție, Antreprenoriat, Microintreprindere (TEAM).
Misiunea Cluj Innovation Park este de a crea un centru de afaceri atractiv și inovativ, prin intermediul structurilor de sprijinire a
afacerilor (CREIC și TEAM), în colaborare cu mediul academic și de business din Transilvania. Centrul va oferi servicii integrate
complete, la calitate maximă, conform așteptărilor clienților săi, în condiții economice optime și sustenabile (cost / beneficiu).
Viziunea Cluj Innovation Park este de a deveni lider regional în domeniul centrelor de afaceri care sprijină valorificarea
potențialului antreprenorial, creativ și inovativ, stimulând transferul tehnologic și de cunoștințe.
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Viziunea Cluj Innovation Park este de a deveni lider regional în
domeniul centrelor de afaceri care sprijină valorificarea
potențialului antreprenorial, creativ și inovativ, stimulând
transferul tehnologic și de cunoștințe.

Valorile companiei:
• integritate - dezvoltarea afacerilor în mod profesionsist și etic, promovând bunele practici și modele de dezvoltare europeană.
• angajament - inițiem un parteneriat de durată între administrația locală și mediul de afaceri, pentru crearea de locuri de muncă și
creșterea sectorului economic al orașului.
• echipă - stimulăm parteneriatele între firmele care beneficiază de serviciile noastre, ajutându-le în dezvoltarea propriei afaceri
într-un model colaborativ.
• inovare - credem că inovarea este baza dezvoltării companiilor în economia europeană bazată pe
cunoaștere, sprijinind industriile creative și tehnologia de nivel înalt.
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Servicii

Cluj Innovation Park înseamnă:
Servicii logistice
• Recepție; colectarea și distribuirea corespondenței
• Pază și protecție; monitorizare; sisteme anti-incendiu
• Acces internet broadband, IP voce și date
• Curățenie și întreținere curentă a clădirilor
• Sistem climatizare
• Întreținere utilaje și echipamente
• Spații de parcare
Soluții integrate pentru afaceri
• Servicii suport pentru Spin-off şi Start-up
••Promovarea gratuită a firmelor din cadrul centrului pe un portal dedicat
• Instrumente IT dedicate colaborării între firmele găzduite de structura de sprijin a afacerilor
• Servicii de asistență gratuită, tip help-desk, în domeniile IT, financiar și juridic
• Asistență gratuită în management, marketing și vânzări
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Centrul Regional de Excelență în Industrii Creative - CREIC

CREIC este o structură regională de afaceri dedicată companiilor cu activitate în industrii creative. Unic din prisma complexității și
diversității facilităților și serviciilor oferite, dar și din prisma designului întregii structuri, centrul urmărește efectul de cluster care
va duce la creșterea competitivității, prin schimbul informațional și parteneriatele de afaceri. De asemenea, CREIC este singurul
centru creativ din Transilvania, care va avea și propriul studio de film (hală de producție cinematografică).
În plus, acesta se va dezvolta ca o structură de sprijinire a afacerilor axată pe doua componente de activitate. Firmele vor beneficia
de spaţii în care îşi pot desfăşura activitatea (spaţii de birouri, ateliere de creaţie, spaţii de producţie audio – video) sau în care pot
organiza diverse evenimente (spaţii multifuncţionale în care se pot desfăşura conferinţe, expoziţii, spectacole artistice, respectiv un
amfiteatru verde pentru manifestări în aer liber), precum şi de servicii şi facilităţi în conformitate cu nevoile lor.
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CREIC este o structură regională de afaceri dedicată
companiilor cu activitate în industrii creative. Unic din
prisma complexității și diversității facilităților și
serviciilor oferite, dar și din prisma designului întregii
structuri, centrul urmărește efectul de cluster care va
duce la creșterea competitivității, prin schimbul
informațional și parteneriatele de afaceri.

Spațiile CREIC:
• O clădire de birouri cu spații pentru conferințe și întâlniri
• Sală de vizionare filme
• Studio de film (hală de producție cinematografică)
• Trei birouri de producție media
• Spații tehnice
• Amfiteatru verde şi platformă cu gazon circulabil
• Spaţii exterioare deschise publicului pentru organizarea diverselor manifestări în aer liber
• Spații de parcare: 334, din care 209 în exterior și 125 la subsol
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CREIC - Date tehnice

• Suprafață: 73.365 mp
• Suprafață utilă: 13.265 mp
• Arie construită: 5.165 mp, din care:
• Birouri: 2.230,93 mp
• Ateliere de creație: 966,07 mp
• Studio de film (hală de producție cinematografică): 600 mp
• Spații multifuncționale: 1.056,55 mp
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Centrul TEAM

Tehnologie, evoluție, antreprenoriat, microîntreprindere – aceștia sunt pilonii în jurul căruia se construiește centrul TEAM Zona Metropolitană Cluj de Sprijin a Afacerilor.
Proiectul include infrastructura necesară pentru a sprijin mediul de afaceri din zona IT, electronic și electrotehnic, identificate ca
fiind domenii în plină ascensiune la momentul actual.
Centrul TEAM este conceput pentru a integra birouri, săli de ședințe, birouri administrative și birouri modulare, precum și hale
pentru microproducție și spații de teren (greenfield land).
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Tehnologie, evoluție, antreprenoriat,
microîntreprindere – aceștia sunt pilonii în jurul
căruia se construiește centrul TEAM.

Mai mult decât un spațiu dedicat inovării, centrul TEAM va oferi servicii-suport într-o gamă largă de domenii, care vor permite
antreprenorilor să își concentreze eforturile pe esența afacerii lor, fiind, în același timp, asigurați de suportul unor specialiști în:
• consultanță juridică & financiară
• consultanță IT
• servicii de marketing
• parteneriate
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TEAM - Date tehnice:

• Suprafață totală: 106.786 mp
• Suprafață utilă: 4.840,28 mp
• Arie construită: 3.788,4 mp
• Suprafață platforme: 4.710 mp
Spațiile TEAM:
• Clădire de birouri și spații suport (subsol, parter, trei etaje – 3.301,83 mp)
• Cinci hale pentru microproducție (1.538,45 mp)
• Parcări aferente clădirii: 28 exterioare, 18 la subsolul clădirii
• Parcări aferente halelor: 40 de locuri
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omittam molestie in. Eum ut choro partem.
Quo tempor corpora te, cu modo clita mea.
Ea vix detraxit honestatis. Ut quod paulo
omittantur sit

