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INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL CLUJ 
 

PLANUL JUDE EAN DE M SURI – CLUJ PE ANUL 2015 
pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cet enilor romani apar inând minorit ii romilor pentru  

perioada 2015-2020, conform prevederilor H.G.nr. 18/2015 
 

1. EDUCA IE 
 

Nr. 
Crt. 

Plan de măsuri propus de Inspectorarul 
Şcolar Jude ean Cluj 

Pentru anul 2015 

Instituţii judeţene/ 
locale responsabile 

Termen Interval de 
evaluare: 

lunar, 
trimestrial, 
semestrial, 

anual 

Buget  
 

Observaţii 

1 Informarea şi mediatizarea în comunităţile 
rome cu privire la oferta educaţională (nivel 
preşcolar, clasa pregătitoare – liceal) 
- campanii de promovare a ofertei educaţionale 
în mod special locurile speciale la liceu pentru 
elevii romi 

ISJ Cluj 
Consiliile locale 
Unităţile de 
învăţământ 
ONG-uri rome 
implicate în 
domeniul educaţiei 

Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 

Anual Bugetul 
de stat 

Se va urmări creşterea numărului 
de elevi înscrişi în fiecare an 
şcolar la fiecare nivel.  Se va 
întocmi o bază de date cu toţi 
elevii romi din toate unităţile de 
învăţământ. 

2. Promovarea Programului  A doua şansă în 
comunităţile rome cu grad crescut de abandon 
şcolar 
 

ISJ Cluj, 
Toate unităţile de 
învăţământ 
ONG-uri rome 

Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 

Anual Bugetul 
de stat 

Se va înfiinţa cel puţin o clasă în 
cadrul programului A doua 
şansă. 

3.  Cre terea numărului de cadre didactice de 
etnie romă i formarea acestora 
 
 

ISJ Începutul 
fiecărui an 
şcolar 

Anual Bugetul 
de stat 

Se va înfiinţa cel puţin o normă 
în fiecare an şcolar 

4. 
 
 
 
 
 
 

Promovarea Culturii şi limbii romani în 
sistemul educaţional 
- Organizarea Olimpiadei Nationale de 

Limba romani- etapa județeană 
- Organizarea concursului Diversitatea , 

o şansă în plus pentru viitor 

ISJ Cluj Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 

Anual Bugetul 
de stat 

Creşterea cu 50% a elevilor 
participanţi la aceste activităţi 
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 - Organizarea Concursului de Creatie în 
limba romani tefan Fulli 

- Serbarea zilei de 8 aprilie 
- Comemorarea zilei Dezrobirii în şcoli 
- Serbarea Zilei minorităţilor 

5. Monitorizarea tuturor unităţilor de învăţământ 
pentru eradicarea segregării, medierea 
conflictelor apărute în sistemul educaţional cu 
implicarea elevilor sau a părinţilor de etnie 
romă 

ISJ CLUJ 
CJRAE 
ONG-uri rome 

Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 

Semestrial Bugetul 
de stat 

Se va urmări ca toţi elevii romi 
să beneficieze de un climat 
adecvat în timpul activităţilor în 
şcoală. 

6. Creşterea numărului de mediatori şcolari ISJ Cluj 
CJRAE 
 

La 
începutul 
fiecărui an 
şcolar 

Anual Bugetul 
de stat 

Se va urmări înfiinţarea de noi 
posturi de mediatori şcolari în 
şcolile care au un procent de 
peste 40% elevi romi. 

7. Reducerea absenteismului şcolar în rândul 
elevilor de etnie romă 

ISJ Cluj 
CJRAE 
ONG-uri  

Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 

Anual Bugetul 
de stat, 
Finanţare 
prin 
programe 
europene 

Se va implementa cel puţin 1 
program /proiect în fiecare an 
pentru diminuarea 
absenteismului 
Se va monitoriza lunar  elevii 
care absentează 
Se vor oferi servicii de consiliere 
elevillor aflaţi în risc de abandon 
şcolar 

8. Reducerea abandonului şcolar ISJ Cluj 
ONG-uri 

Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 

Anual Bugetul 
de stat 
Finanţare 
programe 
europene 

-Se va implementa cel puţin un 
program /proiect pentru 
diminuarea abandonului şcolar 
- va fi evaluată activitatea 
mediatorilor şcolari care au în 
atribuţii reducerea abandonului 
şcolar 

9. Cre terea frecvenței colare în rândul copiilor 
pre colari i al elevilor de etnie romă prin 
proiecte sau programe. 

ISJ Cluj 
Asociația Cre tină 
Diakonia 
Asociația 
OvidiuRo 
 

Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 

Anual Finanţare 
din cadrul 
proiectului 

Se va urmări o frecvență de 90-
100%la copiii precolari i de 
nive  primar în mod deosebit în 
localitățile: Bonțida, Săcuieu, 
Poieni, Călățele, Cojocna i 
Mera , extinderea i în alte 
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localități 
10. Campanii de strângere îmbrăcăminte i 

încălțăminte pentru elevii din comunitățile 
defavorizate. 

ISJ Cluj Sărbătorile 
de iarnă, 
sărbătoarea 
pascală 

Anual Nu e cazul Vor fi sprijinite scolile care au 
copii din familii sărace 

 
OBIECTIVE ŞI VALORI asumate de CENTRUL JUDE EAN DE RESURSE ŞI ASISTEN  EDUCA IONAL  Cluj prin planul 

managerial pentru anul şcolar 2014-2015: 
Obiectiv general:  

 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor pentru a permite tuturor accesul la o 
educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens 

Valori:  
 Respectarea drepturilor fiecărui copil în asigurarea dezvoltării potenţialului său maxim 
 Instruire diferenţiată 
 Parteneriat şcoală – comunitate 
 Învăţământ activ 
 Diversitate culturală, etnică şi lingvistică 

Obiective specifice:  
 Asistenţă psiho-pedagogică prin programe de prevenţie şi intervenţie cu accent pe reducerea absenteismului şi riscului de abandon şcolar, 

prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor 
 Evaluare şi orientare şcolară şi profesională în vederea unei inserţii şcolare şi socio-profesionale mai eficiente 
 Terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare 
 Promovarea educaţiei integrate prin îmbunătăţirea accesului tuturor copiilor şi tinerilor la servicii educaţionale de calitate i cooperarea între 

factorii implicați 
 Sprijinului educaţional în vederea asigurării mediului şcolar individualizat pentru copiii şi elevii cu CES 
 Asigurarea dreptului la educaţie, a şanselor egale şi promovarea principiului resursa urmează copilul 

 
ACTIVIT I   

M suri din planul general de m suri care vizeaz  activitatea CENTRULUI JUDE EAN DE RESURSE ŞI ASISTEN  EDUCA IONAL : 
1. Dezvoltarea unui sistem de culegere şi monitorizare a datelor privind cuprinderea copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară într-o formă de învăţământ 
2. Extinderea, derularea, monitorizarea şi mediatizarea setului de programe de sprijin care vizează stimularea participării şcolare, reducerea 

absenteismului şi obţinerea succesului şcolar în învăţământul preuniversitar 
3. Participarea comunităţii locale la activităţi şi programe de îmbunătăţire a accesului nediscriminatoriu al copiilor din grupuri dezavantajate, aparţinând 

minorităţii rrmoilor, la învăţământul obligatoriu, în învăţământul de stat: 
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M suri din planul 
sectorial 

Obiective CJRAE Activit i  Responsabili Termen  

1.1. Crearea şi 
validarea unor 
instrumente de 
identificare şi de evaluare 
a nevoilor educaţionale şi 
socio- culturale, precum 
şi a riscurilor aferente 
grupurilor dezavantajate 

Evaluarea nevoii de cadre 
didactice de sprijin în şcolile 
de masă 

Evaluarea copiilor cu CES din 
şcolile de masă (la solicitarea 
unităţilor de învăţământ sau a 
părinților) în vederea orientării 
şcolare şi profesionale şi a 
asigurării de servicii de sprijin, 
consiliere psihopedagogică şi/ 
sau terapie logopedică 

SEOSP Pe tot parcursul anului 
şcolar 

Evaluarea psihologică, 
logopedică, psihopedagogică, 
medicală a elevilor în vederea 
orientării şcolare şi 
profesionale spre şi dinspre 
învăţământ de masă spre 
învăţământ special prin 
Serviciul de evaluare şi 
orientare şcolar  şi 
profesional  (SEOSP) 

SEOSP Pe tot parcursul anului 
şcolar 

 Orientarea elevilor cu CES 
dinspre şcoala specială spre 
şcoala de masă şi invers prin 
intermediul Comisiei de 
orientare şcolar  şi 
profesional  (COSP) cu 
respectarea principiilor 
pedagogice 

Orientarea şcolară şi 
profesională a elevilor cu CES 
de către COSP 

COSP Pe tot parcursul anului 
şcolar 

2.8.      Informarea 
categoriilor diferite de 
beneficiari cu privire la 
serviciile disponibile în 
şcoli, grădiniţe, CJRAE, 
CJAPP 
 

Popularizarea activităţii 
CJAPP şi a cabinetelor de 
asistenţă psihopedagogică, 
respectiv cabinetelor 
logopedice interşcolare 
Mediatizarea ofertei de sprijin 
pentru elevii cu CES din 
învăţământul de masă 
 

Prezentarea ofertei de servicii a 
CJRAE Cluj pe site-ul 
instituţiei, în cadrul raportului 
de analiză a activităţii prezentat 
de ISJ Cluj, în mass-media, prin 
bro uri pe diverse teme, afie 
ale programelor derulate 

Coordonatori CJAPP, CLI 
Comisia pentru 
promovarea imaginii 
CJRAE 

Pe tot parcursul anului 
şcolar 

2.9.     Monitorizarea 
calităţii serviciilor de 

Monitorizarea activităţii de 
sprijin pentru elevii cu CES 

Solicitarea de rapoarte de 
monitorizare a copiilor care 

Director CJRAE finalul anului şcolar 2014-
2015 
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M suri din planul 
sectorial 

Obiective CJRAE Activit i  Responsabili Termen  

sprijin existente, precum 
şi a celor de consiliere şi 
orientare/ tutorat specifice 
grupurilor dezavantajate 

din învăţământul de masă beneficiază de servicii de sprijin 
de la CIEC-urile1 care 
funcţionează în unităţile de 
învăţământ special la care sunt 
angajaţi profesorii de sprijin 

Monitorizarea cabinetelor de 
asistenţă psihopedagogică 

Vizite de monitorizare Director CJRAE 
Coordonator CJAPP 

Cf. Graficului de  
monitorizare an şcolar 
2014-2015 

Monitorizarea cabinetelor 
logopedice interşcolare 

Vizite de monitorizare Director CJRAE 
Coordonator CLI 

Cf. Graficului de  
monitorizare an şcolar 
2014-2015 

Cuprinderea şi menţinerea în 
sistemul de învăţământ 
obligatoriu a tuturor copiilor 
şi tinerilor, indiferent de 
particularităţile lor 
psihoindividuale şi sociale; 

Asistenţă psiho-pedagogică şi 
corectiv-recuperatorie pentru 
elevii cu cerinţe educative 
inclusi integraţi în unităţile de 
masă 
 

Director CJRAE 
Coordonator CJAPP 

Pe tot parcursul anului 
şcolar 

Asigurarea suporturilor 
suplimentare necesare 
desfăşurării educaţiei de 
calitate în funcţie de 
potenţialul bio-psiho-social al 
fiecărui copil/tânăr; 

Asistenţă metodică în aria 
educaţiei incluzive pentru 
cadrele didactice care lucrează 
cu elevii cu CES 
Colaborare pentru activităţi 
diferenţiate la grupă (învăţământ 
preşcolar) 

Director CJRAE 
Coordonator CJAPP 

Pe tot parcursul anului 
şcolar 

 Monitorizarea absenteismului la 
nivelul județului Cluj 

Director CJRAE 
Coordonator CJAPP 

Raport anual şi semestrial 
privind situaţia 
absenteismului pe şcoli, la 
nivelul judeţului Cluj 

 
Crearea condiţiilor de 
dezvoltare a personalităţii 
elevilor/tinerilor în vederea 
integrării acestora în viaţa 

Monitorizarea cazurilor de 
abandon şi risc de abandon 
şcolar la nivelul județului Cluj 

Director CJRAE 
Coordonator CJAPP 

Raport privind situaţia 
abandonului şi riscului de 
abandon şcolar pe şcoli, la 
nivelul judeţului Cluj 

Informarea şi consilierea Director CJRAE permanent 
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M suri din planul 
sectorial 

Obiective CJRAE Activit i  Responsabili Termen  

şcolară, socială şi 
profesională; 
 

cadrelor didactice în spiritul 
schimbării mentalităţii  şi al 
îmbunătăţirii 
activităţiididactico-educative 

Coordonator CJAPP 

Crearea condiţiilor de 
dezvoltare a personalităţii 
elevilor/tinerilor în vederea 
integrării acestora în viaţa 
şcolară, socială şi 
profesională; 
 
Realizarea unei relaţii optime 
şcoală-familie-comunitate 

Activităţi la nivelul grupei sau 
clasei pe tema acceptării 
diversităţii 

Director CJRAE 
Coordonator CJAPP 

permanent 

Derularea de lectorate cu 
părinţii, pe diferite teme, cum ar 
fi specificul clasei pregatitoare 
şi clasei I, oferta serviciilor de 
consiliere psihopedagogică, 
aspecte specifice copiilor de 
diferite vârste 

Director CJRAE 
Coordonator CJAPP 

permanent 

  
Realizarea unei relaţii optime 
şcoală-familie-comunitate 
Realizarea legăturii între 
şcoală şi comunitatea roma 
pentru frecventarea şcolii de 
către toţi copiii aparţinând 
comunităţii roma de către 
mediatorii şcolari 

Derularea unor proiecte în 
colaborare cu fundații, ONG 
având ca scop consilierea 
părinților copiilor de etnie romă 

Director CJRAE 
Coordonator CJAPP 

Sem II, an colar 2014-
2015 

Realizarea de pliante 
informative pe tema adaptării 
şcolare, relaţiei şcoală-familie 
etc. 

Coordonator CJAPP permanent 

10. 4. Promovarea şi 
derularea unor programe 
de educaţie parentală la 
nivel local, precum şi a 
activităţilor / proiectelor 
care vizează cooperarea 
şcoală-familie, şcoală- 
comunitate 
11.9 Introducerea,  la 
nivelul şcolilor, a unor 
programe de iniţiere/ 
formare a cadrelor 

Realizarea legăturii între 
şcoală şi comunitatea roma 
pentru frecventarea şcolii de 
către toţi copiii aparţinând 
comunităţii roma de către 
mediatorii şcolari 

Materiale realizate în sprijinul 
şcolii, pe teme privind 
comunicarea în familie, 
comunicarea în situaţii 
conflictuale etc. 

Coordonator CJAPP permanent 

Colaborări cu DGASPC, ONG-
uri şi fundaţii în vederea 
facilitării incluziunii şcolare a 
copiilor romi 

Director CJRAE permanent 

Consilierea familiilor 
dezavantajate cu privire la rolul 
şi importanţa şcolarizării 

Coordonator CJAPP 
Mediatori şcolari 

permanent 
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M suri din planul 
sectorial 

Obiective CJRAE Activit i  Responsabili Termen  

didactice nerome, a 
părinţilor şi e aelevilor 
neromi, în spiritul 
respectului pentru 
diversitate, 
multiculturalism, 
prevenirea şi combaterea 
discriminării, cunoaşterea 
culturii şi mentalităţilor 
rome 
 

Monitorizarea de către 
mediatorii şcolari a copiilor 
romi de vârstă şcolară  

Coordonator CJAPP 
Mediatori şcolari 

permanent 

Recomandarea copiilor cu CES 
spre evaluare de către SEOSP în 
vederea orientării şcolare şi a 
oferirii serviciilor de care are 
nevoie pentru adaptarea cât mai 
bună la şcoală şi prevenirea 
abandonului 

Coordonator CJAPP 
Mediatori şcolari 

permanent 

Colaborarea în cadrul echipei 
multidisciplinare cu consilierul 
şcolar, profesorul logoped, 
profesorul de sprijin, cadrele 
didactice în vederea 
implementării eficiente a 
planurilor de spervicii 
personalizate 

Coordonator CJAPP 
Mediatori şcolari 

permanent 

Medierea comunicării în 
cazurile în care apar conflicte la 
nivelul şcolilor 

Coordonator CJAPP 
Mediatori şcolari 

permanent 

Implementarea de programe 
adresate copiilor romi în şcoală 

Coordonator CJAPP 
Mediatori şcolari 

permanent 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Măsuri Institutii Termen Interval de Buget Observatii 
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crt. propuse de CASA 
CORPULUI 

DIDACTIC CLUJ 

judetene/ 
locale 

responsabile 

evaluare: 
lunar, trimestrial, 
semestrial, anual 

1. Promovarea programului 
,,A doua şansă” 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Cluj 
 

Octombrie – 
decembrie 2015 

Semestrial Bugetul de stat Campanie de informare a 
cadrelor didactice din unităţile 
de învăţământ cu populaţie în 
condiţii de risc social 

2. Consiliere privind accesul 
la educaţie 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Cluj 
 

Mai – octombrie 
2015 

Semestrial 
  

Bugetul de stat, 
buget destinat 
formării continue la 
nivelul judeţului 
Cluj 

Ateliere cu cadrele didactice şi 
părinţii copiilor aflaţi în situaţie 
de risc privind accesul la 
educaţia timpurie. 

3. Program de formare 
continuă ,,Educaţia 
timpurie incluzivă” 
(învăţământ preprimar) 
 

Casa 
Corpului 
Didactic 
Cluj 
 

Mai – decembrie 
2015 

Anual Bugetul de stat, 
buget destinat 
formării continue la 
nivelul judeţului 
Cluj 
 

1 grupă cursanţi, 89 ore, 25 credite 
profesionale transferabile. 
 

 
 
 Măsuri 

propuse de INSPECTORATUL JUDE EAN DE 
JANDARMI  CLUJ 
 

Instituţii judeţene/locale 
responsabile 

Termen Interval de 
evaluare 

Buget Observaţii 

 Informarea membrilor comunităţilor de etnie roma în 
legătura cu indicatorii de şcolarizare pentru cetăţenii de 
etnie roma din şcolile unde sunt formate cadrele 
Jandarmeriei Române prin intermediul Biroului Judeţean 
pentru Romi şi prin intermediul organizaţiilor non-
guvernamentale care derulează programe de integrare a 
etnicilor romi. 

 Anual     

 
 
 

2. OCUPARE 
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Nr. 
Crt. 

Măsuri propuse de  
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE 
PROFESIONAL  A ADUL ILOR CLUJ 

Institutii 
judetene 
/locale 

responsabi
le 

Termen Interval de 
evaluare: 

lunar, 
trimestrial, 
semestrial, 

anual 

Buget Observatii 

1 Organizarea de programe de formare 
profesionala; 

- cuprinderea a 10 persoane in programe 
de formare profesionala de nivel 1 

CRFPA 
CLUJ 

31.12. 
2015 

anual BAS 
850 lei- pret mediu/ 
cursant/ program nivel 
1 
 
850 x 10=8500 lei 

Organizarea de programe de 
formare profesionala; 

- cuprinderea a 10 
persoane in programe de 
formare profesionala de 
nivel 1 

2 Evaluare competentelor profesionale obtinute 
pe alte cai decat cele formale- pentru 8 
persoane aparţinând minoritãţii rome 

CRFPA 
CLUJ 

31.12. 
2015 

anual 450 lei- pret mediu/ 
persoana 
450 x 8=3.600 lei 

Evaluare competentelor 
profesionale obtinute pe alte cai 
decat cele formale- pentru 8 
persoane aparţinând minoritãţii 
rome 

 TOTAL BUGET ESTIMAT PENTRU 
ANUL 2015 

  12.100 LEI   

 
 

Obiectivele Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munc  Cluj  pentru anul 2015 

Nr. 
Crt. 

Măsuri Institutii 
judetene /locale 

responsabile 

Termen Interval de 
evaluare: 

lunar, 
trimestrial, 
semestrial, 

anual 

Buget Observatii 

1 Acordarea de servicii de informare si consiliere a 
unui numar de 1000 persoane de etnie roma 

AJOFM  CLUJ 31.12.2015 anual Bugetul asigurarilor 
pentru somaj BAS 

Bugetul 
asigurarilor 
pentru somaj nu 
este defalcat pe 
categorii 
speciale 
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Nr. 
Crt. 

M suri propuse de CAMERA 
AGRICOL  A JUDE ULUI CLUJ 

 

Institu ii 
jude ene/ 

Locale 
responsabile 

Termen 

Interval de 
evaluare: 

lunar, 
trimestrial, 
semestrial, 

anual 

Buget Observa ii 

1 1. Campanii de informare privind formele de sprijin 
acordate de Guvernul României şi de promovare a 
tehnologiilor agricole moderne pentru diferitele 
sectoare agricole  

Camera 
Agricolă a 
Judeţului Cluj 

2012-2020 semestrial din bugetul CAJ Cluj Indicatori: 
2 campanii/an 
4 localităţi/campanie 
20 persoane/localitate 
Total: 160 
persoane/an 

2 2. Identificarea potenţialilor beneficiari ai formelor 
de sprijin alocate agriculturii şi acordarea de 
consultanţă specifică pentru accesarea acestora 
 

-//- 2012-2020 semestrial din bugetul CAJ Cluj 
 
 

In fiecare localitate 
cuprinsă în 
campaniile de 
informare (pct.1) 
 Indicatori: 
2 campanii/an 
4 localităţi/campanie 
1-2 
persoane/localitate 
Total: cca.8-16 

2 Organizarea de programe de formare 
profesionala; 

- cuprinderea a  cel putin 10 persoane in 
programe de formare profesionala de 
nivel 1 

AJOFM  CLUJ 31.12.2015 anual BAS 
850 lei- pret mediu/ 
cursant/ program nivel 1 
 
850 x 10=8500 lei 

 

3 Incadrarea in munca a 200 de persoane de etnie 
roma (incadrari perioada determinata sau 
nedeterminata)  

AJOFM  CLUJ 31.12.2015 anual BAS 
 

 

4 2  persoane incadrate prin incheierea de contracte 
de solidaritate, in baza Legii nr. 116/2002 

AJOFM  CLUJ 31.12.2015 anual BAS 
 

 

5 Toate masurile active acordate somerilor se 
aplica si persoanelor de etnie roma 

AJOFM  CLUJ 31.12.2015 anual BAS  
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persoane 

3 3. Întocmirea de către CAJ Cluj a proiectelor 
pentru accesarea finanţărilor din FEADR pentru 
beneficiari de etnie romă 

-//- 2012-2020 anual Programe speciale (buget 
de stat sau fonduri 
structurale) 

Întocmirea de către 
CAJ Cluj a 
proiectelor pentru 
accesarea finanţărilor 
din FEADR se face 
contra cost. Tariful ar 
putea fi zero pentru 
cetăţenii de etnie 
romă dacă acest lucru 
va fi aprobat de 
Consiliul Judeţean 
Cluj, la propunerea 
CAJ Cluj. 

 

3. S N TATE 
În anul 2015 urmează să se deruleze în cadrul Direc iei de S n tate Public  a Jude ului Cluj următoarele activităţi : 

1. Întâlniri periodice cu mediatoarele sanitare şi asistentele comunitare din judeţ, ce se referă la: 
- coordonarea lor din punct de vedere profesional 
- instruirea lor pe diverse teme de specialitate 
- celebrarea unor zile mondiale din calendarul sănătăţii 
- expuneri pe diverse teme legate de activitatea lor 

2. Participarea activă la activitatea Grupurilor mixte de lucru de pe lângă Primăriile din Turda şi Dej 
3. Participarea la eventualele acţiuni ale romilor legate de starea generală de sănătate şi programele de sănătate publică 

Activităţile cu cetăţenii români de etnie romă se desfăşoară în cadrul activităţilor generale privind promovarea sănătăţii ş.a. şi nu diferenţiat. 
 

4. JUSTI IE ŞI ORDINE PUBLIC  
Continuarea măsurilor afirmative în procesul de recrutare a personalului pentru structurile Poliţiei Române din rândul cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii rome, în conformitate cu prevederile legale.  

Nr crt. 
Măsuri 

propuse de INSPECTORATUL DE POLI IE 
AL JUDE ULUI CLUJ pentru anul 2015 

Institu ii jude ene/locale 
responsabile 

Termen Interval de 
evaluare 

Buget Observa ii 
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1 

Promovarea profesiei de poliţist, prin derularea 
de campanii, în colaborare cu alte structuri ale 
M.A.I., pentru atragerea şi recrutarea din rândul 
tinerilor romi, candidaţi pentru instituţiile de 
învăţământ din structura ministerului 

IPJ Cluj 
 
Şcoala de agen i de poli ie 
”Septimiu Mureşan” Cluj 

permanent Anual Nu este 
cazul 

 

 
Nr 
crt  

Măsuri 
propuse de INSPECTORATUL JUDE EAN 
DE JANDARMI  CLUJ pentru anul 2015 
 

Instituţii 
judeţene/locale 
responsabile 

Termen Interval 
de 
evaluare 

Buget Observaţii  

1 
Informarea membrilor comunităţii etniei rome în 
legătură cu indicatorii de şcolarizare pentru 
cetăţenii de etnie romă, din şcolile unde sunt 
formate cadrele  Jandarmeriei Române, prin 
intermediul Partidei Romilor, a Biroului Judeţean 
pentru Romi şi prin intermediul altor organizaţii 
non guvernamentale care derulează programe de 
integrare a etnicilor romi. 

Inspectoratul 
Judeţean de 

Jandarmi  Cluj 
Şeful Serviciului 
Resurse Umane, 

ofiţer relaţii 
publice 

 

anual anual 

Informarea membrilor comunităţii etniei 
rome în legătură cu indicatorii de 
şcolarizare pentru cetăţenii de etnie 
romă, din şcolile unde sunt formate 
cadrele  Jandarmeriei Române, prin 
intermediul Partidei Romilor, a Biroului 
Judeţean pentru Romi şi prin 
intermediul altor organizaţii non 
guvernamentale care derulează 
programe de integrare a etnicilor romi. 

 

 
DIREC IA JUDE EAN  DE EVIDEN  A PERSOANELOR CLUJ, acordă sprijin tuturor cetăţenilor, indiferent de etnie şi în conformitate 

cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru obţinerea actelor de identitate şi certificatelor de stare civilă, precum şi a tuturor documentelor, care potrivit legii 
sunt date în competenţa instituţiei sau a Serviciilor Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor din judeţul Cluj.  

Activitatea instituţiilor amintite mai sus este reglementată, în principal, de următoarele acte normative: O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată şi actualizată, ale H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, H.G. nr. 
64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, Legea 677/2001, pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi prevederile O.G. nr. 137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 

În concret, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin H.G.nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj şi Serviciile Locale de 
Evidenţă a Persoanelor din judeţul Cluj, prin lucrătorii desemnaţi, vor continua activităţile prevăzute în Planul de măsuri nr. N 3408048/05.06.2012 al 
Direcţiei Pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – pentru punerea  în  legalitate a  cetăţenilor de etnie romă,  cu  acte de  
identitate şi certificate de stare civilă, la nivel naţional, sens în care se va urmări îndeplinirea următoarelor atribuţii specifice: 
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 Contactarea, ori de câte ori situaţia o impune, a structurilor de implementare a Strategiei la nivelul Instituţiei Prefectului, al Consiliului 
judeţean şi al primăriilor, pentru informarea reciprocă, în vederea colaborării pe linia punerii în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a 
cetăţenilor români de etnie romă; 

 Colaborarea cu reprezentanţii biroului judeţean pentru romi din cadrul instituţiei prefectului şi experţilor locali pentru romi din cadrul 
primăriilor, în vederea stabilirii posibilităţilor de identificare a persoanelor ce fac obiectul Strategiei atât la nivel local cât şi la nivel judeţean; 

 Identificarea organizaţiilor nonguvernamentale care activează pe plan local, împreună cu experţii şi liderii locali care ar putea sprijini din 
punct de vedere material romii aflaţi în dificultate şi care nu au posibilitatea de a suporta costurile de eliberare a documentelor de identitate sau ale 
acţiunilor privind înregistrarea tardivă a naşterii; 

 Desemnarea la nivelul fiecărui serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor a unui lucrător care să desfăşoare activităţi specifice pe 
linia punerii în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a cetăţenilor români de etnie romă, precum şi evaluarea sumară a activităţilor 
desfăşurate; 

 Instruirea personalului tuturor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din judeţul Cluj, pentru respectarea întocmai a 
prevederilor O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,  cele ale H.G. nr.18/2015 pentru aprobarea 
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, ale Legii nr. 119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată şi actualizată precum şi ale H.G.nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; 

 Colaborarea cu Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj, în vederea realizării sarcinilor comune ce 
revin pe linia punerii în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a cetăţenilor români de etnie romă, respectiv informarea şi organizarea de 
acţiuni de preluare a documentelor şi fotografiei în teren; 

 Continuarea colaborării cu reprezentanţii cetăţenilor de etnie romă pentru informarea acestora cu privire la prevederile actelor normative în 
domeniul evidenţei persoanelor şi necesitatea punerii în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a cetăţenilor români de etnie romă.  

Activitatea cu publicul se desfăşoară în principal la ghişeul instituţiilor, iar experţii locali pentru romi din cadrul primăriilor precum şi organizaţiile 
nonguvernamentale, pot ajuta persoanele din comunităţile pe care le reprezintă la întocmirea solicitărilor de eliberare a actelor de identitate şi a 
certificatelor de stare civilă, precum şi să faciliteze accesul cetăţenilor la Serviciile de Evidenţă a Persoanelor, indiferent de domeniile de acţiune la care 
face referire H.G.18/2015 (educaţie, ocupare, sănătate, locuireşși mică infrastructură, infrastructură socială, cultură). 

De asemenea, instituţia urmăreşte şi îşi exprimă şi pe această cale disponibilitatea de a intensifica organizarea, în comun cu autorităţile publice 
locale şi în colaborare cu organizaţiile nonguvernamentale, de acţiuni cu staţia mobilă, în vederea preluării cererilor şi documentelor necesare eliberării 
actelor de identitate, înscrierii vizei de reşedinţă, precum şi a imaginii, pentru persoanele care domiciliază în localităţi izolate sau sunt netransportabile, 
internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială.  

DJEP Cluj şi Serviciile de Evidenţă a Persoanelor din judeţul Cluj, pe care le coordonează şi îndrumă metodologic, sprijină în permanenţă toate 
demersurile prin activităţile amintite mai sus, de punere în legalitate a tuturor cetăţenilor care locuiesc pe teritoriul judeţului Cluj, în măsura în care aceştia 
se adresează instituţiilor noastre şi dispun de toate documentele necesare eliberării actelor de identitate şi certificatelor de stare civilă.  
 

5. ADMINISTRA IE ŞI DEZVOLTARE COMUNITAR  
  



 14 

Nr 
crt 

Măsuri 
propuse de INSPECTORATUL DE POLI IE 

AL JUDE ULUI CLUJ pentru anul 2015 
 

Instituţii 
judeţene/locale 
responsabile 

Termen 
Interval de 
evaluare 

Buget Observaţii  

1. 
Colaborarea cu organizaţiile guvernamentale de 
la nivel local şi ONG pentru îmbunătăţirea 
situaţiei romilor 

IPJ Cluj permanent Anual Nu este cazul  

2. 

Organizarea de întâlniri cu liderii comunităţilor 
de romi, în vederea prevenirii şi combaterii 
infracţionalităţii în rândul cetăţenilor din această 
etnie 

IPJ Cluj 
Prim rii 

 
trimestrial semestrial Nu este cazul  

3. 

Continuarea procesului de identificare a 
persoanelor fără acte de sare civilă şi de 
identitate, în vederea referirii acestora către 
autorităţile publice locale competente 

IPJ Cluj 
Prim rii 

 
permanent Anual Nu este cazul  

4. 

Realizarea, în colaborare cu Biroul Regional 
Cluj al Agenţiei Naţionale pentru Romi, a unor 
campanii de informare cu privire la dreptul la 
liberă circulaţie în cadrul Uniunii Europene. 

Biroul Regional 
Cluj 

IPJ Cluj 

semestrul 
I  2015 

Anual Buget de stat  

 
AGEN IA JUDE EAN  PENTRU PL I ŞI INSPEC IE SOCIAL  CLUJ  
Conform  OUG NR. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţiei Judeţeană pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj are atribuţii în domeniul administrării, gestionării şi pl ii beneficiilor de asisten  social , al susţinerii programelor de 
servicii sociale, precum şi în domeniul inspecţiei sociale. 

 Plata beneficiilor de asisten  social  se face în mod unitar tuturor categoriilor de beneficiari. 
Două din valorile şi principiile fundamentale pe care se întemeiază sistemul naţional de asistenţă socială conform Legii  nr. 292/ 2011 sunt: 

nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată şi egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, 
au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială. 

1.Administrarea, gestionarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială stabilite prin lege: 
 - alocaţie de stat pentru copii; 
 - alocaţie pentru susţinerea familiei; 
 - alocaţie de plasament; 
 - ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne; 
 - ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, termică şi gaze naturale; 
 - indemnizaţii de hrană; 
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 - indemnizaţii pentru creşterea copilului; 
  - stimulent de inserţie; 
 -CASS pentru indemnizaţii pentru creşterea copilului; 
 - indemnizaţii şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicap; 
 - drepturi persoane cu handicap; 
- ajutor social; 
 - CASS  pentru ajutor social. 

2.Evaluarea, monitorizarea şi plata subvenţiei de la bugetul de stat pentru furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi,  care administrează unităţi 
de asistenţă socială. 

3. Finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, monitorizarea activităţilor desfăşurate; 
4. Evaluarea, monitorizarea furnizorilor de servicii sociale acreditaţi, care administrează unităţi de asistenţă socială. 
5.Campanii de consiliere/informare referitoare la legislaţia din domeniul asistenţei sociale. 
6.Autorizarea, monitorizarea furnizorilor de formare profesională. 

       
   

7. INFRASTRUCTUR  SOCIAL  
 
PROTECTIA COPILULUI - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj 
 
Nr. 
Crt. 

Măsuri Institutii judeţene/locale 
responsabile 

Termen Interval de 
evaluare: 

lunar, 
trimestrial, 
semestrial, 

anual 

Buget Obs. 

1. Organizarea unor campanii de cunoaştere, promovare şi 
respectare a drepturilor copilului cu scopul sensibilizării 
opiniei publice în ceea ce priveşte drepturile copilului şi 
problematica copilului şi a familiei aflată în situaţie de 
risc sau de dificultate 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj 

Periodic Anual Buget 
judetean 

- 

2. Organizarea unor grupuri de informare privind  
contracepţia şi metodele contraceptive destinate 
femeilor rome, educaţia pentru sănătate cu adolescente 
şi mame cu situaţie economică precară în comunităţile 
de romi 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj 
 

Periodic Semestrial  Buget 
judetean 

- 
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3. Mediere în vederea accesului la serviciile de planificare 
familială/contracepţie a femeilor rome, la solicitarea 
acestora 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj 

Permanent Trimestrial Buget 
judetean 

- 

4. Implicarea autorităţilor locale în sprijinirea acţiunilor 
desfăşurate în campaniile de informare şi educare 
privind drepturile copilului/ persoanei adulte 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj 
Primăriile din raza teritorială a  
judeţului Cluj 

Permanent Anual Buget 
judetean 

- 

6. Monitorizarea activităţii primăriilor pe componenta 
protecţia copilului, inclusiv oferire de suport în 
gestionarea situaţiilor de criză în care sunt implicaţi 
copii, de  exemplu violenţa domestică, risc crescut de 
părăsire, abuz al copilului în comunităţi de romi 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj 
Primăriile din raza teritorială a  
judeţului Cluj 

Permanent Lunar  Buget 
judetean 

- 

7. Consiliere juridică acordată primăriilor pentru a sprijini 
populaţia de etnie romă în întocmirea actelor de 
identitate pentru părinţi şi copii 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj 
Primăriile din raza teritorială a  
judeţului Cluj 

Permanent Lunar  Buget 
judetean 

- 

8. Identificare de soluţii pentru copii din comunităţi de 
romi în cadrul şedinţelor de lucru ale consiliilor 
comunitare consultative derulate la nivel de oraşe, 
comune, cu implicarea părinţilor copiilor, liderilor 
formali şi informali 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj 
Consiliile Comunitare 
Consultative judeţul Cluj 

Permanent Trimestrial Buget 
judetean 

- 

9. Menţinerea permanentă a legăturii cu SPAS-urile, 
persoanele cu atribuţii de asistenţă socială, mediatori 
scolari pentru comunităţi de romi din cadrul scolilor din 
tot judeţul pentru monitorizarea şi analizarea situaţiei 
copiilor din comunităţi de romi precum şi modul de 
respectare a drepturilor copilului 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj 
SPAS-urile din judeţul Cluj 
Primăriile din raza teritorială a  
judeţului Cluj  

Permanent Trimestrial Buget 
judetean 

- 

10. Reevaluarea măsurilor de protecţie  pentru copiii de 
etnie romă aflaţi în plasament la familii/ persoane/ 
sistemul rezidenţial de protecţie Totodată se vor pregati 
dosare pentru reintegrarea în familie a unor copii şi se 
vor stabili întâlniri cu părinţii/familia extinsă 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială si Protecţia Copilului 
Cluj prin serviciile de specialitate 

Trimestrial Trimestrial Buget 
judetean 

- 

11. Stabilirea măsurilor de protecţie specială pentru copiii 
de etnie romă acolo unde situaţia familială a 
copilului/familiei impune acest lucru, instrumentarea 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj 

Permanent Lunar  Buget 
judetean 

- 
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dosarelor, monitorizarea şi evaluarea măsurilor de 
protecţie, întocmire de certificate de naştere/acte de 
identitate pentru copii/ persoane adulte de etnie romă 

 

12. Promovarea programului de plasament familial în 
familia extinsă a copiilor romi care dintr-un motiv sau 
altul nu pot rămâne în propria familie 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială si Protecţia Copilului 
Cluj 

Permanent  Lunar  Buget 
judetean 

- 

13. Realizarea unor campanii de informare cu privire la 
fenomenul “copiii străzii” 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj 

Permanent Anual  Buget 
judetean 

- 

14. Actualizarea bazei de date a situaţiei copiilor străzii Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj 

Permanent Lunar  Buget 
judetean 

- 

15. Proiect: Parterneri  la Programul “Fiecare copil în 
grădiniţă” o iniţiativă naţională lansată de Asociaţia 
OvidiuRo si Ministerul Educaţiei Naţionale. Scopul 
programului este prevenirea abandonului şcolar 
timpuriu si cresterea numarului de copii cu prezenta 
zilnica la gradinite. 

Asociaţia OvidiuRo 
Consilul Judeţean Cluj 
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj 
ISJ Cluj 
Consiliile locale 

Permanent Semestrial Buget 
judetean 

Acor
dul 
de 
parte
neria
t va 
fi 
supu
s 
dezb
aterii 
forul
ui 
admi
nistr
ativ 
judeţ
ean 
Cluj.  
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8. LOCUIRE ŞI MIC  INFRASTRUCTUR  
Nr. 
Crt. 

Măsuri propse de 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliar  

Cluj 

Instituţii 
judeţene/locale 
responsabile 

Termen Interval de evaluare: 
lunar, trimestria, 
semestrial, anual 

Buget Observaţii 

1. Consultanţă cu privire la cadrul legislativ specific 
din domeniul cadastrului şi a publicităţii imobiliare. 

Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate 

imobiliară Cluj 

Permanent Anual Costuri cu 
personalul 

propriu 

- 

2. Acordarea de informaţii în solicitarea furnizării de 
servicii conform Ordinului Ministrului Administraţiei 
şi Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor 
pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale 
subordonate (…), cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate 

imobiliară Cluj 

Permanent Anual Costuri cu 
personalul 

propriu 

- 

 
Obs . ANL Oficiul Teritorial Cluj - nu are lucrări în judeţul Cluj 


