
CLUJ 2020 – ORAȘ INCLUZIV 

 
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) 

 
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) 
 
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. 
 
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) 

 

 

 

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. 

 

 

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 – sunt factorii 
excluziunii sociale transmise intergenerațional, dar 
și rezultatele acesteia.   

Politica locală CLUJ – ORAȘ INCLUZIV răspunde la 
nevoile persoanelor și familiilor vulnerabile, 
dezavantajate, marginalizate și supuse excluziunii 
sociale, dar servește interesele întregului oraș. 
Facilitând procesele de incluziune socială, ea 
contribuie la îmbunătățirea calității vieții, 
prioritatea strategică a Clujului.  

 



 

 

 

OBIECTIVE 

 

 

 promovarea politicilor care asigură un mediu favorabil 
economiei sociale și facilitează angajarea persoanelor din 
grupuri vulnerabile, printre ele 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 al 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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DIRECȚIA STRATEGICĂ 1 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 1

INCLUZIUNEA 
ECONOMICĂ

PO 1.2. Sprijinirea 
economiei sociale

PO 1.1. 

Stimularea angajării 
persoanelor din grupuri 

vulnerabile 

DS 2 

ACCESIBILIZAREA 
SERVICIILOR PUBLICE 

PENTRU CATEGORII        
DEZAVANTAJATE

PO 2.1.

Rețea de centre comunitare 
integrate

PO 2.2. 

Rețea de unități 
educaționale 

incuzive 

PO 2.3. 

Fond de locuinte  
adecvate și accesibile 

pentru categorii 
dezavantajate 



DIRECȚIA STRATEGICĂ 3 

 

 

 

 

 

 

 DIRECȚIA STRATEGICĂ 4 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

DS 3 

SERVICII 
SPECIALIZATE 

PENTRU 
GRUPURI 

VULNERABILE

persoane  sau 
familii    fără 

adăpost 
persoane în 

vârstă

persoane 
cu 

dizabilități
, boli 

cronice 

victime 
ale 

violenței, 
traficului 

de 
persoane

persoane 
care comit 
infracțiuni

persoane 
dependente de 

substanțe

copii din 
familii 

dezavantajate
, cu părinți 
plecați în 

străinătate, 
cu dificultăți 
de învățare, 

în risc de 
abandon 

școlar, copii 
care comit 
infracțiuni

....

etnici romi 
vulnerabili

DS 4 

INCLUZIUNEA SOCIO-
TERITORIALĂ A 

COMUNITĂȚILOR 
MARGINALIZATE DIN 

ZONA PATA RÂT 

PO 4.1.

Acțiuni de relocare și 
regenerare zonală

PO 4.2. 

Capacitarea 
autorităților locale

PO 4.3. 

Campanii în rândurile 
populației majoritare



DIRECȚIA STRATEGICĂ 5 
Mecanisme și instrumente instituționale  

incluzive și participative 
 

PO 5.1. Unitatea de incluziune socială coordonează 
strategia de incluziune socială a orașului Cluj-Napoca, în 
particular măsurile inter-sectoriale dar și organismele 
propuse pentru accesibilizarea serviciilor publice de 
interes local.  

PO 5.2. Observatorul social cartografiază și evaluează 
situația socio-economică a populației, nevoile grupurilor 
vulnerabile și dezavantajate din Cluj, precum și evidența 
serviciilor sociale furnizate la nivelul orașului.  

PO 5.3. 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.  

PO 5.4. 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 țintirea 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. 

UNITATEA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ (vezi graficul de mai 
jos) conectează și ține în mișcare fluxul de inițiative, 
implementări, monitorizări și evaluări din cele patru 
domenii ale incluziunii sociale țintite prin măsurile 
specifice și intersectoriale ale programelor operaționale 
propuse (incluziune economică-DS1; acces la servicii 
publice de interes general și la drepturi sociale inclusiv 
educație, locuințe, sănătate și servicii sociale-DS2 și DS3; 
incluziune teritorială-DS4; participare civico-politică-DS5). 

 

1. Incubator 
de  economie 

socială
2.1. Rețea de 

centre 
comunitare 

integrate

2.2. Rețea de 
școli incluzive

2.3. Fond de 
locuințe accesibile 

grupurilor 
vulnerabile  

3. Servicii 
specializate 

pentru grupuri 
vulnerabile

4. Grupul Local 
de Acțiune 

pentru 
desegregarea 

Pata Rât

5.2. Observator 
social

5.3. Forme de 
participare a 

grupurilor 
vulnerabile la 

guvernarea locală

5.4. Grup de Lucru  
Local pentru 
incluziunea 

romilor



 

Elaborat de  

GRUPUL DE LUCRU 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 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul procesului de planificare strategică a 
municipiului Cluj-Napoca petru perioada 2014-
2020  

 
http://cmpg.ro/?p=102 
http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2013/12/incluziune.pdf 

http://cmpg.ro/?p=102
http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2013/12/incluziune.pdf

