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Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare 
economică si de protectie socială, de natură să 
asigure cetătenilor un nivel de trai decent 

(Constituția României, art. 47) 
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CLUJ - ORAȘ INCLUZIV 

 

Politici elaborate, implementate și evaluate de către Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca cu participarea organizațiilor societății civile, 
instituțiilor academice, Agenției Naționale pentru Romi – Regiunea 
Nord-Vest, și altor parteneri sociali.    

 

 

Viziune  

Dezvoltare urbană bazată pe principiile incluziunii și coeziunii 
socio-teritoriale, care asigură participarea tuturor cetățenilor la 
deciziile privind prioritățile de dezvoltare și bugetarea acestora. 

 

 

 

Parteneriate posibile cu: EUROCITIES și  “Orașe pentru Incluziune Activă” 
(Cities for Active Inclusion); Platforma europeana împotriva sărăciei și 
excluziunii sociale (European Platform Against Poverty and Social 
Exclusion); URBACT; Alianța Europeană a Orașelor și Regiunilor pentru 
Incluziunea Romilor (European Alliance of Cities and Regions for Roma 
Inclusion) 



 

 

Obiective 

 

 

 

 

 promovarea politicilor care asigură un mediu favorabil 
economiei sociale și care facilitează angajarea persoanelor din 
grupuri vulnerabile, printre care și etnicii  romi la locuri de 
muncă decente (direcția strategică 1) 

 crearea condițiilor de infrastructură, resurse umane și 
competențe profesionale adecvate asigurării accesului la servicii 
publice de calitate a persoanelor și grupurilor dezavantajate 
(direcția strategică 2) 

 furnizarea unor servicii specializate către persoanele și 
grupurile vulnerabile prin care li se va facilita participarea 
deplină la viața orașului și accesul la bunurile acestuia (direcția 
strategică 3) 

 incluziunea și desegregarea socio-teritorială a zonei de locuire 
defavorizată Pata Rât (direcția strategică 4) 

 elaborarea unor mecanisme instituționale incluzive care 
asigură participarea persoanelor vulnerabile, grupurilor 
dezavantajate și comunităților marginalizate în  luarea deciziilor 
politice și administrative care privesc dezvoltarea orașului 
(direcția strategică 5) 

 

 

 

 

Direcții strategice 
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Procesul de incluziune socială reprezintă 

ansamblul de măsuri şi acţiuni 

multidimensionale din domeniile protecţiei 

sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, 

educaţiei, sănătăţii, informării, comunicării, 

mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, 

destinate combaterii excluziunii sociale şi 

asigurării participării active a persoanelor la 

toate aspectele economice, sociale, culturale şi 

politice ale societăţii. 

(Legea asistenței sociale, Art 6, lit. cc) 

 

Marginalizarea socială … se definește prin 
poziția socială periferică, de izolare a 
indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la 
resursele economice, politice, educaționale și 
comunicaționale ale colectivității; ea se 
manifestă prin absența unui minimum de 
condiții sociale de viață 

 (Legea privind prevenirea și combaterea 
marginalizării sociale, Art. 3) 

 

Incluziunea activă înseamnă elaborarea și 
implementarea unei strategii comprehensive 
bazate pe integrarea celor trei piloane ale 
politicilor sociale, și anume: suport adecvat de 
venituri (prin măsuri de protecție și asistență 
socială), o piață incluzivă a muncii (prin 
măsuri care favorizează accesul tuturor, 
inclusiv a persoanelor din grupuri 
vulnerabile, la muncă decentă) și acces la 
servicii de calitate (în domeniul educației 
școlare, sănătății, îngrijirii copiilor, 
vârstnicilor și a persoanelor cu 
dizabilități/invalidate și locuirii).  

(Recomandarea Comisiei Europene 
2008/867/CE privind incluziunea activă)  

 

 

 

 

 

Strategia Guvernului României de incluziune a 
cetățenilor români aparținând minorității 
romilor pentru perioada 2012-2020 prevede 
implementarea unor politici integrate în 
domeniul educației, ocupării, forței de muncă, 
sănătății, locuirii, culturii și infrastructurii 
sociale, precum și faptul că la nivel local 
structurile responsabile cu implementarea 
strategiei sunt autoritățile locale. 

 

 

Abordarea teritorială a incluziunii sociale 
recunoaște: cu cât este mai concentrată 
spațial deprivarea (fenomen care apare atât 
în medii urbane, cât și în medii rurale relativ 
dezvoltate economic), cu atât este mai dificilă 
eliminarea ei. Strategia noastră pentru 
incluziune socială combină două abordări: cea 
individual-personală sau de grup, cu cea 
teritorial-contextuală. 

 

 

Coeziunea, un alt principiu al dezvoltării, 
corelată cu dezideratului incluziunii sociale, 
ne conduce înspre recunoașterea faptului că 
în cazul zonelor de locuire care acumulează 
dezavantaje multiple, măsurile desegregării 
spațiale sunt instrumente indispensabile 
incluziunii sociale. 

 

Un oraș incluziv este un oraș în care ne simțim 
acasă, în care ne împărtășim bucuriile și 
greutățile. Perspectiva incluziunii sociale 
înseamnă conștientizarea faptului că 
standardul de viață nu ar trebui să fie o medie 
bună între nivelul celor îndestulați și nivelul 
celor destituiți, ci un standard decent de viață 
de care beneficiază cei mai mulți.  

Incluziunea socială presupune asumarea 
responsabilității față de cei care, în condiții 
economice și sociale complexe, marcate de 
istoria specifică acestei regiuni, nu reușesc să 
obțină resursele necesare pentru a duce un 
trai obișnuit, conform așteptărilor sociale. 
Lipsa resurselor materiale, locuirea 
inadecvată sau segregată, nivelul de 
școlarizare scăzut, munca ocazională sau fără 
forme legale, dependența de substanțe, starea 
de sănătate proastă, existența unei dizabilități 
sau invalidități, comiterea unor infracțiuni 
regretabile în trecut – constituie factori ai 
excluziunii sociale, ai acumulării 
dezavantajelor într-un cerc vicios care poate 
persista de-a lungul mai multor generații.  

Șansele la o viață bună nu sunt egale, ci 
marcate de condiții structurale, precum și de 
modul în care gândim despre cauzele 
excluziunii. 

Asistența socială, beneficiile și serviciile 
sociale oferite unor persoane, familii și 
grupuri vulnerabile și dezavantajate este una 
dintre instrumentele prin care se urmărește 
incluziunea socială.  

DAR: 

Incluziunea socială nu se reduce la măsurile 
de asistență socială. Ea necesită politici inter-
sectoriale complexe și cadre instituționale 
adecvate implementării acestora care să 
răspundă fenomenului marginalizării și 
excluziunii sociale. 



 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 1.  

Incluziunea economică 

 

 

 

Incubatorul de economie socială va fi coordonat de Primărie, în 

particular de noua creată Unitate de incluziune socială, în strânsă 

corelare cu serviciile integrate oferite grupurilor vulnerabile. Tot 

Primăria va fi și administrator al parcului industrial al unităților 

de economie socială. Serviciile socio-ocupaționale vor fi oferite 

prin Centrele comunitare integrate. 

  

 

Pentru a stipula o economie care urmărește obiective sociale 

(utilizarea profitului în vederea derulării unor servicii și acțiuni 

comunitare dedicate grupurilor vulnerabile); pentru a contribui 

la capacitarea economică a grupurilor vulnerabile prin 

susținerea inițiativelor lor de economie socială; pentru a 

contribui la creșterea gradului de ocupare a persoanelor 

aparținând grupurilor vulnerabile; pentru a dezvolta servicii 

sociale în vederea creşterii capacităţii de inserţie pe piaţa muncii 

a persoanelor din grupurile vulnerabile,  

 

Incubatorul de economie socială va funcționa ca un set de 

servicii oferite de primărie cetățenilor interesați să înființeze și 

să susțină unități de economie socială. Primăria va mobiliza 

diverse resurse și mecanisme în vederea sprijinirii formelor de 

economie socială inițiate de persoane aparținând unor grupuri 

vulnerabile.  Va mobiliza parteneri economici în programe de 

combatere a stereotipurilor și de sensibilizare a comunității 

locale în ceea ce priveşte categoriile sociale dezavantajate, și de 

stimulare a angajării acestora.   
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PO 1.1. Stimularea angajării persoanelor din grupuri vulnerabile, 

printre ele rome    

Promovarea parteneriatelor public-privat (cu angajatori locali, 
organizații civile etc.) în vederea inițierii și dezvoltării de măsuri active 
care să îmbunătățească accesul grupurilor vulnerabile la locuri de 
muncă decente. 

Dezvoltarea de parteneriate cu angajatori locali în vederea preluării a 
persoanelor apte de muncă, beneficiare sau nu de venit minim garantat.  

Dezvoltarea de programe de lucrări comunitare, în cadrul cărora să fie 
angajați temporar șomeri sau persoane inactive care provin din grupuri 
vulnerabile. 

Includerea partenerilor economici locali în programe de combatere a 
stereotipurilor și de sensibilizare a comunității locale în ceea ce 
priveşte categoriile sociale vulnerabile (în special persoane de etnie 
romă și persoane cu dizabilități). 

Susținerea unităților socio-educaționale care organizează cursuri de 
formare profesională, calificare și recalificare profesională cu 
prevederea obligației ca acestea să asigure accesul la cursuri a 
persoanelor din categorii sociale vulnerabile.  

Susținerea unităților care desfășoară activități de consiliere şi orientare 
profesională, formare, calificare sau recalificare profesională, medierea 
muncii cu precădere pentru persoane aparținând unor grupuri 
vulnerabile.  

Susținerea unităților educaționale care derulează forma de învățământ 
”A doua șansă”.  

Facilitarea obținerii unei calificări profesionale prin procesul de 
evaluare a competențelor profesionale obținute prin alte căi decât cele 
formale, în special în ceea ce privește ocupațiile tradiționale ale 
persoanelor de etnie. 

Sprijinirea creării locurilor de muncă care asigură venituri decente prin 
oferirea de facilități pentru înființarea unităților economice în cadrul 
cărora sunt angajate persoane care provin din grupuri vulnerabile 
(inclusiv prin sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii). 

 

PO 1.2. Sprijinirea economiei sociale  

Crearea unui incubator de economie socială, care va funcționa ca un set 
de servicii oferite de primărie cetățenilor interesați să înființeze și să 
deruleze activități de economie socială, inclusiv servicii de informare și 
consiliere. 

Darea în folosinţă gratuită sau în chirie subvenționată a unor spații 
aflate în domeniul public în vederea găzduirii unităților de economie 
socială inițiate de persoane aparținând unro grupuri vulnerabile. 

Crearea, după modelul parcurilor industriale (care funcționează sub 
Legea 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor 
industrial), a unui parc industrial de economie socială, al cărui 
administrator va fi și care va găzdui operatori economici ce desfășoară 
activități de economie socială.  

Unitățile de economie socială care vor funcționa în cadrul acestui parc 
vor beneficia de măsuri de sprijin pentru investițiile realizate conform 
Ordinului 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a 
măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale 
(de exemplu de ajutor minimis sub forma facilităților fiscale). 

Promovarea în mod deosebit a unor unități de economie socială din 
domeniul construcțiilor de locuințe (sociale).    

Asumarea rolului de partener din partea autorităților administraţiei 
publice locale în crearea și funcționarea unor unități de economie 
socială inițiate de persoane aparținând unor grupuri vulnerabile. 

Promovarea și comercializarea produselor realizate prin unități de 
economie socială susținute de persoane aparținând grupurilor 
vulnerabile, de exemplu în rețeau de instituții publice. 

Formularea unor criterii de selecţie la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică care să încurajeze participarea unităţilor inițiate de 
persoane aparținând unor grupuri vulnerabile care desfăşoară 
activităţi de economie socială. 

Facilitarea stabilirii unor parteneriate cu bănci pentru acordarea de 
microcredite pentru unitățile de economie socială, în mod special cele  
înființate de persoane aparținând unor grupuri vulnerabile. 

Subcontractarea unor servicii sociale către unități de economie socială. 



 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 2.  

Accesibilizarea serviciilor publice pentru categorii dezavantajate 

 

Centrele comunitare integrate înființate în cartiere îşi propun să 
furnizeze pachete de măsuri și servicii integrate familiilor și 
persoanelor aflate în dificultate (servicii de informare și 
consiliere individuală și de grup, programe educaționale, 
artistice,  sportive, și socio-ocupaţionale, forme de asistență, 
servicii medic-psiho-pedagogice), să catalizeze potenţialul de 
voluntariat şi alte resurse ale comunităţii, și să ofere spațiu 
pentru activități de facilitare comunitară și de participare a 
grupurilor vulnerabile la guvernarea locală.  

 

Reţeaua de unități educaționale incluzive va fi o structură 
instituţională care asigură servicii socio-educaţionale pentru 
promovarea şi implementarea educaţiei incluzive, precum şi 
pentru asigurarea accesului la educaţie de calitate tuturor 
copiilor indiferent de etnia sau statutul lor social, și  eliminarea 
fenomenului segregării școlare a copiilor de etnie romă. 

 

Politicile locale de construire de locuințe sociale și de facilitare a 
accesului la locuire adecvată şi sustenabilă financiar trebuie 
gândită şi practicată ca un instrument al incluziunii sociale. După 
caz, demersurile pentru asigurarea unui fond de locuințe 
adecvate și accesibile grupurilor vulnerabile, trebuie însoţite de 
servicii socio-ocupaţionale şi socio-educaţionale în vederea 
asigurării sustenabilităţii măsurilor locative, şi într-un final a 
incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate.   

 

 

 

 

Rețeaua centrelor comunitare integrate, rețeau de unități 

educaționale incluzive, precum și fondul de locuințe sociale 

adecvate și accesibile categoriilor dezavantajate vor fi 

administrate de Primărie, în mod particular de noua Unitate de 

incluziune socială.    
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PO 2.1. Rețeaua Centrelor comunitare integrate 

 

Inventarierea centrelor comunitare (inclusiv al centrelor de zi) 
existente, evaluarea impactului şi a ariilor de acoperire ale acestora.  

Sprijinirea financiară a centrelor existente, administrate de ONG-uri şi 
asigurarea permanenţei funcţionării pe baza unor evaluări periodice şi 
transparente. 

Identificarea locațiilor din cartiere unde se vor înființa centrele 
comunitare integrate publice, aflate în administrația Primăriei și 
înființarea acestora.  

Sprijirea înfiinţării unor unități de servicii socio-comunitare integrate 
în proximitatea comunităților marginalizate de către organizații ne-
guvernamentale (de exemplu prin alocare de spaţii adecvate în clădirile 
din domeniul public, sau subvenţionarea chiriilor în clădiri aflate în 
proprietate privată, asigurarea cheltuielilor administrative de bază etc). 

Promovarea profesionalizării activităţilor din centrele comunitare 
integrate, inclusiv a formării continue a personalului în vederea 
capacitării acestora de a oferi servicii integrate.     

Coordonarea reţelei de centre comunitare prin Unitatea de incluziune 
socială nou înfiinţată.  

Mobilizarea resurselor interne ale comunităţii şi coordonarea unor 
activităţi de voluntariat.  

 

 

PO 2.2. Rețeaua unităților educaționale incluzive  

Crearea unui protocol între ISJ, Primărie şi şcoli participante în vederea 
înfiinţării şi dezvoltării reţelei de şcoli incluzive. 

Sprijinirea financiară a şcolilor marginale care şcolarizează un număr 
mare de copii din familii dezavantajate prin asigurarea zilnică a unei 
mese calde și a serviciilor de transport şcolar.   

Promovarea principiului educaţiei incluzive prin toate programele 
finanţate din bugetul local. 

Sprijinirea şi recunoaşterea unităţilor şcolare incluzive şi a muncii 
cadrelor didactice dedicate educaţiei copiilor din familii dezavantajate, 
precum şi a eforturilor legate de desegregarea şcolară.  

Sprijinirea şcolilor din reţea cu servicii specifice care au ca scop 
creşterea gradului de incluziune  a şcolii, ţintind cadrele şcolare, 
comunitatea elevilor şi a părinţilor, prin parteneriate cu ONG-uri 
furnizori de servicii de dezvoltare comunitară şi educaţie 
interculturală, dar şi organizaţii şi instituţii culturale şi sportive.  

Sprijinirea şcolilor din reţea cu servicii şcoală după şcoală prin 
parteneriate cu ONG-uri furnizoare de servicii sociale. 

Sprijinirea şcolilor din reţea cu servicii specifice de recuperare psiho-
pedagogică și de asistență socială a copiilor și familiilor lor. 

Facilitarea, prin unitatea de incluziune socială nou înfiinţată, a 
colaborării dintre şcoli, centre comunitare integrate şi ceilalţi furnizori 
de servicii sociale din  fiecare cartier.  

Sprijinirea ISJ, a şcolilor şi a organizaţiilor civice în vederea coordonării 
reţelei şcolilor incluzive şi atragerii unor noi şcoli în reţea. 

Susţinerea unor campanii de sensibilizare în favoarea educaţiei 
incluzive şi a educaţiei pentru un Cluj incluziv, pentru un sistem şcolar 
şi un oraş  lipsit de discriminare şi excluziune pe baze etnice, sociale, 
sau alte baze atât în rândurile decidenţilor politici, cât şi în rândurile 
angajaţilor autorităţilor locale şi întregii comunităţi clujene. 

Îmbunătățirea condițiilor unităților preșcolare și accesului copiilor din 
familii dezavantajate la aceste unități inclusiv prin subvenționare.     



PO 2.3. Fond de locuințe sociale adecvate și accesibile grupurilor dezavantajate  

Politici locale integrate de locuire Dezvoltarea fondului de locuinţe sociale publice Instrumente alternative pentru locuinţe sociale 

Revizuirea, pe baza legislaţiei româneşti a 
politicilor locale de atribuire a locuinţelor sociale 
şi integrarea acestora în sistemul de prevenire şi 
combatere a marginalizării sociale. 

Implementarea unor  programe integrate de 
locuire de eliminare a zonelor de locuire 
degradate de tip ghetou şi slum, a desegregării 
teritoriale şi relocarea familiilor din aceste zone 
în zonele integrate ale municipiului. 

Evitarea creării unor cartiere întregi de locuinţe 
sociale dedicate în exclusivitate grupurilor 
vulnerabile, care sunt expuse riscului 
stigmatizării şi segregării sociale.  

Capacitarea, printr-un sistem integrat de servicii 
socio-educaţionale, socio-ocupaţionale şi 
medicale, a chiriaşilor aparţinând unor grupuri 
vulnerabile în vederea asigurării continue a 
drepturilor şi responsabilităţilor lor locative. 

Interzicerea practicilor de evacuare forţată în 
cazul proiectelor de “regenerare urbană”, astfel 
încât, dacă este nevoie de evacuări, relocarea 
persoanelor  în cauză să fie pregătită prin 
consultarea acestora, din timp, asigurând 
protecţia celor vulnerabili şi confortul fizic şi 
psihic al tuturor celor relocaţi.  

Includerea, în sistemul de distribuire a locuinţelor 
sociale în cartiere integrate a unor acte 
compensatorii persoanelor relocate datorită unor 
proiecte de regenerare/dezvoltare urbană. 

Prevenirea evacuărilor forţate pe motiv de 
neplată a chiriei şi utilităţilor, printr-un sistem 
integrat de semnalare, prevenire și management.  

Identificarea terenurilor şi dezvoltarea 
infrastructurii necesare (apă, canalizare, reţea 
electrică, gaz) pentru construcţia unor locuinţe 
sociale noi.  

Identificarea terenurilor şi dezvoltarea 
infrastructurii necesare în vederea concesionării 
către beneficiari prin intermediul unor ONG 
specializate în  realizarea de locuinţe sociale.  

Achiziţionarea unor construcţii neterminate de pe 
piaţa imobiliară privată, care a produs o urbanizare 
necontrolată şi deficitară, reabilitarea acestora 
(inclusiv prin fonduri structurale europene) şi 
includerea lor în stocul imobiliar public, care va 
cuprinde şi locuinţe sociale dispersate printre 
locuinţe închiriate la preţul pieţei sau subvenţionate 
parţial.   

Reabilitarea unor imobile din patrimonial Primăriei 
pentru realizarea locuinţelor sociale care se pot 
distribui echitabil, în rândurile diferitelor categorii 
sociale, sub forma unor apartamente cu chirii 
subvenţionate în funcţie de situaţia socio-
economică a chiriaşilor. 

Susţinerea unor parteneriate public-privat în 
domeniul construcţiilor de locuinţe în vederea 
preluării unui anumit procent din apartamentele 
construite de firme private în sistemul de locuinţe 
publice, construcţiile fiind susţinute de 
administraţiile locale prin concesionare de terenuri, 
dezvoltarea infrastructurii în zonă şi alte facilităţi 
acordate firmelor 

Pilotarea modelului “serviciu imobiliar social”, în 
vederea atragerii o parte din fondul de locuinţe 
private în sistemul de locuire socială prin servicii 
de mediere. 

Acordarea de subvenţii de chirie pentru 
persoane/familii care se află în risc de 
marginalizare socială. 

Sprijinirea reabilitării imobilelor private unde 
trăiesc cu precădere familii vulnerabile, inclusiv de 
etnie romă.  

Legalizarea unora dintre construcţiile  informale, 
care ar permite accesul la servicii publice şi 
îmbunătăţirea infrastructurii, ca modalitate de 
evitare a evacuărilor forţate şi a transformării 
locatarilor în persoane fără adăpost. 
Atragerea fondurilor europene în vederea 
finanţării programului de construire de locuinţe 
sociale pentru persoane aparţinând unor grupuri 
marginalizate (cu venituri reduse sau fără venituri) 
şi comunităţi marginalizate (plasate în teritorii 
dezavantajate), acest program fiind, după  caz, 
completat de măsuri de desegregare teritorială. 

Sprijinirea financiară şi prin alocare de terenuri a 
unor iniţiative de construire de locuinţe de către 
întreprinderi sociale şi/sau organizaţii ne-
guvernamentale care implică în aceste construcţii 
potenţialii beneficiari ai caselor realizate, acestea 
devenind activităţi generatoare de locuri de 
muncă, şi funcționând ca investiţii ale căror profit 
se poate utiliza în vederea susţinerii măsurilor 
sociale complementare.  



 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3. 

Rețele de servicii specializate adresate grupurilor vulnerabile  

 

 

Serviciile și beneficiile sociale asigurate de legislația românească 

vor fi prestate în continuare  de către Direcția de Asistență Socială 

și Medicală a Primăriei. Resursele sale financiare și umane trebui 

întărite astfel încât DASM să răspundă la nevoile grupurilor 

vulnerabile, și să își ofere serviciile specializate printr-un sistem 

integrat de identificare, semnalare și management a cazurilor de 

risc de marginalizare socială.  

 

Dezavantajarea unor grupuri se datorează cauzelor structurale 

care le îngreunează accesul la resurse, beneficii și oportunități. 

Obstacolele întâlnite de acestea derivă din relațiile de putere din 

societate, precum și din modul în care ele sunt valorizate în 

percepția publică.  Dezavantajele se pot crea în funcție de vârstă, 

etnie, gen, dar și de statut socio-economic (Consiliul Social și 

Economic al Națiunilor Unite).  În timp ce dezavantajul unei 

persoane sau unui grup se datorează distribuirii puterii în 

societate și persistă de-a lungul unei perioade mai lungi de timp, 

vulnerabilitatea se datorează unor circumstanțe (de viață) 

temporale care pot fi trebuie tratate altfel decât dezavantajele 

reproduse de factori structurali. 

 

Planurile de măsuri privind serviciile specializate sunt definite 

aici prin prisma beneficiarilor acestora. Lista de grupuri 

vulnerabile și de măsuri propuse mai jos nu este exhaustivă.  
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Grupuri vulnerabile Măsuri 
 

 

 

Familii și persoane fără adăpost 

 

Dezvoltarea reţelei de servicii dedicate găzduirii persoanelor/familiilor aflate în dificultate; Finalizarea construcţiei „Centrul Social 
de Urgenţă”; parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale care au ca misiune asistarea persoanelor fără adăpost; servicii de 
consiliere juridică şi socială gratuită persoanelor vulnerabile şi familiilor cu mulţi copii aflate  în risc de evacuare; dezvoltarea 
Centrului de informare, consiliere si mediere profesională, înființat prin proiectul ”Împreună pentru un viitor sigur”, pentru a 
răspunde nevoilor de (re)inserție profesională a  mai multor grupuri țintă ( tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului și 
copiii reintegrați în familie, persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice și a traficului de persoane, persoane cu 
dizabilități, persoane cu tulburări psihice și boli cronice); acţiuni şi servicii pentru sprijinirea/integrarea socială a tinerilor care 
părăsesc sistemul de protecţie socială - înfiinţarea unui centru multifuncţional, locuinţe sociale pentru tineri care părăsesc sistemul 
de protecţie, acţiuni şi servicii pentru profesionalizarea/educarea pentru viaţă; dezvoltarea rețelei de creșe pentru familiile cu copii 
sub 3 ani; dezvoltarea de servicii de tip adăpost și servicii integrate pentru mamele cu copii între 0-3 ani.  

 

 

Persoane în vârstă 

 

Dezvoltarea de servicii pentru protejarea de abuzuri și neglijare a persoanelor vârstnice dependente, cu sau fără aparţinători; 
dezvoltarea rețelei de îngrijire la domiciliu; rețea de cluburi pentru vârstnici prin evaluarea activităților desfășurate și dezvoltarea 
unor activități atractive de socializare pentru a răspunde nevoilor persoanelor în vârstă în risc de excluziune socială; programe de 
voluntariat, cu vârstnici si pentru persoane vârsnice; parteneriate cu organizaţii neguvernamentale şi culte religioase pentru 
programe de voluntariat cu vârstnici, pentru vârstnici; implicarea vârstnicilor în programe educaţionale pentru adolescenţi şi 
tineri; înființarea unui serviciu specializat pentru persoanele vârstnice cu demență și boala Alzheimer.  

 

Copii – în mod special copii proveniți din 
familii dezavantajate, copii cu părinți plecați 
la muncă în străinătate, copii cu dificultăți de 
învățare, cu risc de abandon școlar, copii care 
au comis infracțiuni și nu răspund penal, 
copiii victime ale unor abuzuri, neglijării sau 
exploatării, și orice alte categorii de copii cu 
nevoi speciale  

Asigurarea participării copiilor din familii dezavantajate la rețeaua centrelor comunitare, dar și la cluburi sportive din oraș; 
îmbunătățirea participării copiilor din familii dezavantajate la școlile de masă în rețeaua școlilor incluzive, la programele after-
school și de a doua șansă; activități de conștientizare a drepturilor copiilor și a consultării copiilor, inclusiv celor din medii 
dezavantajate, în privința unor activități precum transportul în comun, activitățile recreative; asigurarea de locuri la creșe pentru 
copii din familii cu resurse financiare reduse sau lipsiți de resurse; asigurarea de locuri la internate pe parcursul săptămânii pentru 
copii școlari din familii dezavantajate, copii neglijați sau expuși unor abuzuri, inclusiv violență domestică; îmbunătățirea 
activităților de prevenire, raportare și intervenție în situații de abuz, neglijare și exploatare a copiilor; accesul copiilor cu 
dizabilități motorii servicii medico- psiho-pedagogice terapeutice și recuperatorii; servicii pentru adolescenții cu tulburări de 
comportament și cei care au comis infracțiuni; activități comune ale copiilor din școli de masă ș cei din școlile speciale. 

 

Persoane cu dizabilități, boli cronice 

Creare/consolidare reţea de colaborare cu organizaţii şi instituţii, publice sau private, în vederea valorizării, stimulării integrării 
sociale, încadrării în muncă, a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor cu boli cronice invalidante; înfiinţarea unui centru de tip 
respiro pentru persoane cu handicap, vârstnic dependent, invalid; înființarea unui complex de servicii socio-mediale pentru adulti 

Persoane victime ale violenței și traficului de 
persoane 

 

Înfiinţarea unui adăpost pentru victime ale violenţei domestice; acordarea de locuinţe protejate pentru victime ale violenţei 
domestice; acţiuni de educaţie în şcoli (negociere, rezolvarea conflictelor, combaterea violenţei); campanii pentru promovarea 
respectării reciproce și non-violenței în relațiile dintre genuri și a dreptului victimelor la justiție.  

Persoane care comit infracțiuni, inclusiv 
violență domestica 

Înființarea unui Centru de consiliere pentru agresori, copii si tineri cu tulburări de comportament; servicii de mediere pentru 
infracțiuni în special cele care implică minori; devoltarea serviciilor de probațiune prin implicarea unui mai mare număr de actori 
locali care să acorde servicii persoanelor implicate în activități de reintegrare prin probațiune.  



 

Persoane dependente de substanțe 

 

Dezvoltare de acţiuni şi servicii coordonate medico-psiho-sociale care să permită prevenirea, combaterea, intervenţia 
comportamentelor adictive; menţinere/dezvoltare de parteneriate cu organismele locale, judeţene, naţionale, publice şi private, 
pentru elaborarea strategiilor antidrog, consolidarea acţiunilor de educare, informare, intervenţie antidrog; menţinere, extindere, 
derulare de acţiuni de educaţie în şcolile clujene în ceea ce priveşte riscurile consumului de droguri; crearea centrului de 
recuperare pentru consumatori de substante; sprijinirea serviciilor existente de prevenire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etnici romi vulnerabili  

Ocupare: programe de calificare şi formare profesională dedicate persoanelor de etnie romă; Evaluarea competenţelor profesionale 
obţinute pe alte căi decât cele formale; încurajarea participării femeilor rome la cursuri de formare profesională şi facilitarea 
ocupării lor; servicii de consiliere profesională persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; campanii de promovare a 
abilităţilor practice ale persoanelor de etnie romă şi valorificarea meşteşugurilor, încurajarea antreprenoriatului în rândul  
comunităţii rome; susţinerea parteneriatului public-privat pentru ocuparea forţei de muncă.  

Educație școlară: Amenajarea spaţiilor şcolare şi dotarea şcolilor în care învaţă cu preponderenţă elevi romi; asigurarea 
transportului şcolar pentru elevii care locuiesc în zonele marginale ale oraşului; campanii de promovare a ofertei educaţionale şi 
cuprinderea şcolară a copiilor romi; campanii de combatere şi prevenire  a discriminării în şcoli, monitorizarea segregării elevilor 
romi, medierea conflictelor apărute în sistemul educaţional cu implicarea elevilor sau a părinţilor de etnie romă; organizarea 
programului de educaţie pentru adulţi, A doua şansă; informare şi mediatizare privind locurile speciale la liceu pentru elevii romi; 
asigurarea reprezentării romilor în instituţii pentru facilitarea procesului educaţional în rândul romilor; promovarea educaţiei 
incluzive în rândul cadrelor didactice și formarea acestora în vederea utilizării de practici incluzive, de promovare a egalității de 
şanse şi diversitate multiculturală; activităţi extraşcolare cu elevi romi şi neromi pentru îmbunătățirea relaţiilor interetnice; oferire 
de servicii de consiliere elevilor în risc de abandon şcolar și de prevenire a absenteismului, programe şcoală după şcoală cu 
asigurare de suport material (rechizite, hrană, transport). 

Sănătate: Campanii de evaluare gratuită a stării de sănătate pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile : persoane 
neasigurate medical, familii cu venituri mici şi instabile, şomeri, familii care locuiesc în zone marginale ale oraşului şi cu risc mare 
de îmbolnăvire din cauza condiţiilor în care trăiesc (comunităţile sărace care trăiesc la marginea gropii de gunoi, Pata Rât); 
Campanii de vaccinare a copiilor din comunităţi sărace şi izolate, în special în comunităţile de romi. 

Locuire: Campanie de informare a persoanelor cu privire la cerinţe şi obligaţii în domeniul construirii de locuinţe şi obţinerea 
certificatului de urbanism; construirea şi acordarea de locuinţe sociale pentru grupuri vulnerabile, printre ele romi; Dezvoltarea 
infrastructurii zonelor marginale şi izolate, canalizare, reţea apă potabilă, iluminat public, reabilitare drumuri şi poduri; Asigurarea 
participării active a membrilor comunităţii la programe de dezvoltare comunitară; Campanii de informare a comunităţii rome cu 
privire la metodologia de înregistrare a unei cereri pentru obţinerea de locuinţe sociale sau ANL; Evitarea de către autorităţile 
publice locale, Primărie, Consiliul local, a soluţiilor bazate pe relocări/transmutări forţate; Evitarea creării unor zone segregate sau 
enclave exclusive cu un număr mare de locuitori de etnie romă, cu consecinţe negative semnificative pentru familiile respective; 
Elaborarea unui plan de acţiune privind reabilitarea locuinţelor sociale.  

Cultură: Sprijinirea iniţiativelor care valorifică elemente din cultura romilor; Facilitarea manifestării artei teatrale şi 
cinematografice cu tematică romă sau în limba romani; Valorificarea contribuţiilor muzicale ale lăutarilor şi muzicanţilor romi; 
Sprijinirea realizării unei istorii locale a romilor; Schimbare de accent în discursul public despre romi și integrarea lor în peisajul 
multicultural al Clujului; Promovarea unui larg parteneriat între instituţii şi ONGuri care contribuie la incluziunea prin cultură. 



 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 4. 

Incluziunea socio-teritorială a comunităților marginalizate din zona Pata Rât  

 

Zona de locuire defavorizată și segregată din Pata Rât s-a format 

de-a lungul deceniilor datorită mai multor factori, printre 

aceștia: creșterea sărăciei în rândurile familiilor de romi în urma 

pierderii locurilor de muncă și accesului redus la educația 

școlară de calitate; slaba dezvoltare a fondului locativ public și 

incapacitatea de a răspunde nevoilor locative ale persoanelor 

dezavantajate; non-intervenționismul autorităților locale în 

soluționarea sustenabilă a acestei stări de marginalitate urbană 

avansată de-a lungul mai multor decenii; măsurile hotărâte de 

Consiliul Local și administrate de Primărie în urma cărora 

grupuri de romi defavorizați, rămași fără locuință din diverse 

motive (printre ele evacuările forțate), au fost relocați în zona 

Pata Rât în locuințe sau adăposturi inadecvate unui trai uman 

demn; indiferența cu care Consiliul Județean și alți factori de 

decizie au tratat problema gropii de gunoi formate în Pata Rât, 

precum și problema impactului mediului poluat asupra sănătății 

și vieții oamenilor care locuiesc în zonă, dar și problema 

condițiilor muncii precare prestate de nevoiașii care, prin 

căutarea unor surse de trai, au asigurat, de-a lungul a patru 

decenii, selectarea deșeurilor produse de cetățenii și companiile 

municipiului Cluj-Napoca. Persoanele și grupurile din Pata Rât 

nu sunt doar vulnerabile, dezavantajate și marginalizate, ci foarte 

multă vreme au fost și excluse de pe agenda publică a 

autorităților și de la resursele dezvoltării.  

 

 

Programul integrat de intervenție în vederea incluziunii socio-

teritoriale a zonei Pata Rât, ale celor patru teritorii ale sale cu 

istorii și situații curente diferite (Dallas, rampa de gunoi, strada 

Cantonului și noul Pata Rât) trebuie elaborat cu participarea 

persoanelor care locuiesc acolo. Ele vor face parte, pe lângă echipa 

de experți ai primăriei, reprezentanți ai organizațiilor civice și 

instituțiilor academice și altor parteneri sociali, din Grupul de 

Acțiune Locală constituit cu acest scop. Primăria, respectiv noua 

Unitate de Incluziune Socială va implementa planul de 

desegregare teritorială a zonei Pata Rât. Grupul elaboreazaă 

planuri de măsuri și monitorizează programele integrate.   
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PO 4.1. Programe integrate adresate comunităților  
marginalizate din Pata Rât  

        Acțiuni de relocare a persoanelor din Pata Rât:  

În zone mixte și integrate ale orașului în regimul de 
locuințe sociale. 

În Zona Metropolitană Cluj (în colaborare cu primăriile 
comunelor aparținătoare ZLC) în regimul de locuințe 
sociale.  

În alte județe ale țării (în colaborare cu primăriile 
localităților unde persoanele care trăiesc temporar în 
Pata Rât, rampa de gunoi, își au domiciliul).  

Acțiunile de relocare vor fi completate de servicii 
asistențiale oferite familiilor relocate, în domeniul 
educației școlare, ocupării și sănătății, dar și al 
consilierii personale și familiale, și al capacitării de a 
participa la luarea deciziilor de către autoritățile publice 

          Acțiuni de regenerare teritorială a zonei Pata Râ:  

Eliminarea caracterului segregat al zonei prin 
transformarea acestuia într-un cartier rezidențial mixt 
integrat în oraș (decizie care depinde de PUZ, de 
posibilitatea ecologizării totale a vechii rampe de gunoi,  
precum și de măsuri de securitate legate de apropierea 
noului centru de management al deșeurilor) . 

Îmbunătățirea infrastructurii locative al familiilor care 
trăiesc azi acolo și doresc să rămână acolo (locuințe, 
utilități, drum).  

Asigurarea transportului în comun.  

Conectarea familiilor care azi trăiesc în Pata Rât și 
doresc să rămână acolo la mediul lor social mai larg, 
asigurând în paralel desegregarea educațională pentru 
copii, accesul adulților la locuri de muncă decente, 
accesul tuturor la servicii sociale și medicale de calitate, 
precum și servicii asistențiale și de consiliere personală 
și familial.  

Acțiuni de dezvoltare comunitară în vederea capacitării 
comunităților marginalizate. 

 

PO 4.2. Capacitarea autorităților locale în vederea 
derulării planului de desegregare teritorială  

Strategiile de dezvoltare ale orașului să includă 
prevederi privind elaborarea, implementarea și 
monitorizarea unor programe de dezvoltare socio-
teritorială incluzivă.  

Evitarea ca, în urma unor proiecte de regenerare 
urbană sau dezvoltare teritorială locală, comunitățile 
sărace să fie evacuate forțat și să fie plasate în periferii 
izolate, eventual și poluate și stigmatizate. 

Asigurarea unei echipe de experți din partea primăriei 
care în perioada 2014-20 va acoperi nevoia de resurse 
umane implicate în planul de desegregare teritorială a 
zonei Pata Rât.  

Întărirea DASM prin resurse umane în vederea 
asigurării accesului persoanelor și familiilor din Pata 
Rât la beneficii sociale și servicii sociale.   

Constituirea Grupului de Acțiune Locală pentru planul 
de desegregare teritorială a zonei Pata Rât 
(reprezentanți ai primăriei și consiliului local Cluj-
Napoca, inclusiv ai echipei de experți sus menționate, și 
ai celorlalte primării din ZMC, membri organizațiilor 
neguvernamentale și instituțiilor academice implicate, 
din reprezentanți ai altor parteneri sociali. 

Susținerea, prin pachete financiare, a programelor 
derulate de organizațiile neguvernamentale în 
beneficiul comunităților din Pata Rât, respectiv în 
beneficiul planului de desegregare socio-teritorială. 

 Susținerea întreprinderilor sociale care vin în sprijinul 
comunităților din Pata Rât și colaborarea cu 
firmele/companiile care execută lucrări publice în 
vederea facilitării angajării persoanelor dezavantajate. 

Punerea în practică a unor proceduri de informare și 
consultare a populației din Pata Rât, și aplicarea 
bugetării participative. 

Elaborarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă 
pentru diverse fonduri europene, în special cele 
dedicate unor programe integrate. 

 

 

 

PO 4.3. Campanii pentru eliminarea 
prejudecăților și discriminării pe bază de 
statut social și etnie 

Programe care vizează combaterea prejudecăților 
și a discriminării împotriva romilor și împotriva 
familiilor și persoanelor sărace, precum și 
împotriva celor care trăiesc în zone de locuire 
defavorizată (marginalizată și segregată).  

Programe care vizează sensibilizarea și 
responsabilizarea categoriilor sociale privilegizate 
față de categoriile sociale supuse excluziunii 
sociale.  

Sprijinirea economiei sociale și a întreprinderilor 
sociale de către firme și instituții (inclusiv prin 
structuri de sprijinire a economiei sociale, de 
exemplu incubatoare de întreprinderi sociale, 
parcul unităților de economie socială). 

Campanii socio-culturale care susțin acțiunile de 
relocare ale familiilor din Pata Rât în cartierele 

integrate ale orașului.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECȚIA STRATEGICĂ 5. 

Mecanisme și instrumente instituționale incluzive și participative 

 

 

 

 

Măsurile integrate de incluziune socială definite sub egida 

Programelor operaționale – structurate în cele patru Direcții 

strategice prezentate mai sus –, necesită mecanisme și 

instrumente incluzive și participative inovative care garantează 

din punct de vedere instituțional implementarea măsurilor inter-

sectoriale menite să remedieze formele contemporane ale 

marginalizării  și excluziunii sociale. 

 

 

Unitatea de incluziune socială va coordona strategia de incluziune 
socială a orașului Cluj-Napoca, în particular măsurile inter-
sectoriale dar și organismele abilitate pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local. Ea va conecta și va ține în mișcare fluxul 
de inițiative, implementări, monitorizări și evaluări din cele patru 
domenii ale incluziunii sociale targetate prin măsuri specifice și 
intersectoriale (incluziunea economică; accesul la servicii publice 
de interes general și la drepturi sociale inclusiv educație, locuințe, 
sănătate și servicii sociale; incluziunea teritorială; participarea 
civico-politică). 

Observatorul social va cartografia și evalua nevoile grupurilor 
vulnerabile și dezavantajate din Cluj, precum și evidența serviciilor 
sociale furnizate la nivelul orașului.  

Formele de participare cetățenească la guvernarea locală a 
grupurilor vulnerabile, împreună cu structurile instituționale ale 
autorităților locale, transformă dezvoltarea incluzivă a Clujului 
într-o dezvoltare incluzivă participativă.  

Grupul de Lucru Local și Planul de Lucru specific acestui deziderat, 

va pune în aplicare la nivelul orașului Cluj-Napoca Strategia 

Națională pentru Incluziunea Socială a Romilor, care urmărește 

atât integrarea (mainstreaming) măsurilor acesteia în politicile 

locale generale ale incluziunii sociale, cât și targetarea romilor ca 

grup vulnerabil prin măsuri specifice dedicate combaterii sărăciei 

și formelor de sărăcie extremă, eliminării rasismului anti-țigănesc, 

precum și promovării culturii și limbii romani. 
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PO 5.1 Unitatea de incluziune socială 

Culegere de date statistice cu privire la situația școlară, ocupațională și locativă 
a populației Clujului și promovarea culegerii de date din diverse domenii pe 
cartiere/zone, precum și pe bază de etnie în vederea cartografierii și evaluării 
nevoilor de intervenție prin programe de incluziune socială. 

Elaborare de propuneri anuale privind programele de incluziune socială la 
nivelul Clujului  (pe baza procedurilor dezvoltării participative), transformate 
în propuneri de HCL.     

Coordonarea colaborării dintre direcțiile de specialitate ale primăriei (asistență 
socială și medicală, patrimoniu, învățământ, cultură etc.), în vederea 
implementării programelor integrate de servicii publice de interes local. 

Coordonarea colaborării între primărie și alte instituții publice locale, județene 
și regionale, precum și organizații neguvernamentale din domeniul serviciilor 
sociale, învățământului și culturii, ocupării, sportului, în vederea implementării 
programelor integrate de servicii publice de interes local. 

Coordonarea mecanismelor și instrumentelor instituționale care au menirea să 
deruleze programe de măsuri integrate definite în Strategia de dezvoltare a 
Municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, inclusiv a proceselor de 
evaluare a nevoilor, prin intermediul: 

- Incubatorului pentru economie socială și promovarea angajării 
persoanelor vulnerabile (vezi Direcția strategică 1) 

- Rețelei centrelor comunitare integrate (vezi Programul operațional 
2.1) 

- Rețelei de unități educaționale incluzive (vezi Programul operațional 
2.2) 

- Fondului de locuințe sociale accesibile grupurilor vulnerabile (vezi 
Programul oeprațional 2.3)  

- Colaborare cu DASM în vederea acțiunilor și programelor sale venite 
în sprijinirea categoriilor vulnerabile prin rețele de servicii 
specializate (vezi Direcția strategică 3) 

- Grupului de Acțiune Locală pentru incluziunea socio-teritorială a 
comunităților marginalizate din Pata Rât (vezi programele 
operaționale sub Direcția strategică 4)  

- Observatorului social (vezi Programul operațional 5.2)  
- Formelor de participare a grupurilor vulnerabile la guvernarea locală 

(vezi Programul operațional 5.3) 
- Grupului de Lucru Local pentru incluziunea romilor (vezi Programul 

operațional 5.4). 
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PO 5.2. Observatorul social 

 

Dezvoltarea unui sistem de colectare de date 
privind situația socio-economică și locativă a 
populației și cartografierea datelor pe cartierele 
orașului.  

Stabilirea metodologiei de evaluare a nevoilor 
(needs assessment) a grupurilor vulnerabile.  

Generarea unei baze de date online privind 
serviciile sociale din judeţul Cluj.  

Înfiinţarea unei platforme de incluziune socială cu 
rol de cercetare şi monitorizare a  implementării 
măsurilor de incluziune socială la nivel 
local/judeţean. 

Monitorizarea și evaluarea rezultatelor direcțiilor 
strategice de incluziune socială.  

Organizarea unor campanii de informare 
periodică pe mai multe paliere: furnizori de 
servicii sociale, medicale, educaţie, beneficiari (cu 
focalizare pe categoriile vulnerabile, inclusiv 
romi) şi autorităţile publice locale cu rol de 
decizie în strategia de incluziune locală. 

Elaborarea de studii pentru analiza situaţiei 
actuale cu privire la problemele sociale locale şi 
analiza de impact a strategiilor locale existente ca 
acţiune de răspuns. 

Dezvoltarea  şi implementarea unei aplicaţii care 
să permită o imagine asupra tuturor serviciilor 
sociale de care beneficiază persoana/familia în 
vederea unei complementarităţi a serviciilor 
sociale şi evitării suprapunerii lor. 

Stabilirea unor parteneriate naţionale şi 
internaţionale.  

Stabilirea unui mecanism de sesizare şi feedback 
între OS şi structurile judeţene, regionale, 
naţionale şi europene.  

 

PO 5.3. Forme de participare a grupurilor 
vulnerabile la guvernare 

Informarea populației despre inițiativele și 
hotărârile primăriei și consiliului local privind 
dezvoltarea orașului, și găsirea unor modalități 
prin care această informare ajunge la grupurile 
vulnerabile.    

Consultarea populației și în particular a 
grupurilor vulnerabile în legătură cu programele 
de dezvoltare preconizate de primărie, proces 
prin care decidenții locali ascultă opiniile celor 
afectați și clarifică întrebările acestora.  

Promovarea și sprijinirea de către primărie a 
serviciilor de dezvoltare și facilitare comunitară 
prin care grupurile vulnerabile dobândesc 
capacitățile necesare participării colaborative și 
participării prin capacitare. 

Formarea reprezentanților autorităților locale 
(consilieri locali, funcționari publici, primar, 
viceprimari) în vederea implementării proceselor 
de participare colaborativă și de participare prin 
capacitare.    

Bugetare participativă incluzivă: un procent din 
bugetul local al Clujului asigurat implementării 
inițiativelor persoanelor aparținând unor 
categorii vulnerabile; în perioada 2014-2020,  
anual, acest buget se va dedica prevenirii și 
eliminării unor fenomene care produc excluziune 
socială, promovând prin diverse mijloace 
acțiunile anuale de  ex. pe următoarele teme: Anul 
pentru prevenirea violenței domestice; Anul 
pentru eliminarea stereotipurilor față de 
persoanele de etnie romă; Anul pentru dreptul la 
muncă; Anul pentru educație incluzivă;  Anul 
pentru drepturi locative; Anul sănătății pentru 
toți; Anul copiilor; grupurile vulnerabile țintite 
prin aceste programe anuale vor defini 
obiectivele pe care și modalitățile prin care 
doresc să le realizeze, astfel încât fondurile 
dedicate acestui an din bugetul local să se 
investească conform deciziilor lor. 

PO 5.4. Grupul de Lucru Local pentru 
incluziunea romilor   

Angajarea unei persoane în poziția de expert local 
pentru romi. 

Constituirea Grupului local de lucru format din 
expertul local pentru romi, reprezentanţi ai 
instituţiilor publice locale, ai ONG-urilor, delegați 
ai grupurilor de inițiativă comunitară a romilor. 

Elaborarea Planului de acțiune locală privind 
incluziunea romilor, cu menționarea explicită a 
modului în care Primăria își asumă măsurile 
prevăzute și asigură și/sau face demersuri pentru 
bugetarea acestora.  

Introducerea planului de acţiune locală privind 
incluziunea romilor în strategia de dezvoltare a 
localităţii.  

Implementarea măsurilor prevăzute în planul de 
acțiune locală în toate domeniile prioritare ale 
strategiei pentru incluziunea romilor: educație, 
ocupare, sănătate, locuire. 

Implementarea unor acțiuni și programe care 
promovează cultura și limba romani. 

Implementarea unor acțiuni anuale cu scopul 
eliminării discriminării și stereotipurilor față de 
romi.   

Monitorizarea implementării măsurilor din 
planul de acţiune locală şi formularea de 
propuneri în vederea îmbunătăţirii acestora.  

Întocmirea rapoartelor semestriale de progres 
privind implementarea planului de acţiune locală 
şi transmiterea lor către BJR şi ANR / Structura 
regională. 

Transmiterea planului local de acţiune către 
Biroul Judetean pentru Romi, din cadrul 
Institutiei Prefectului judetului Cluj, în vederea 
introducerii în Planul Judeţean de Măsuri (PJM) şi 
în Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj.   



 

 

 

 

Elaborat de  

Grupul de lucru (WG) Incluziune socială 

 

 

Cu participarea:   

Adorjáni Júlia, Bereczki Adina, Berszán Lídia, 
Ciornei Carmen, Hărăguș Teodor, Hetea Cristian, 
Hetea Estera, Lakatos Marius, Moisă Florin 
(coordonator), Pop Florina, Popescu Livia, Raț 
Cristina, Roșca Mihai, Roth Maria, Rusu Dan, Tonk 
Gabriella, Vincze Enikő (coordonator). 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie – Decembrie 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul procesului de planificare strategică a 
municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 
2014-2020 (http://cmpg.ro/?p=32). 
 

 

http://cmpg.ro/?p=32

