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Justificarea tipurilor de măsuri necesar de întreprins în ZUM 
 

A. PROBLEME LEGATE DE INFRASTRUCTURA EXISTENTA LA NIVEL ZUM SI IN TERITORIUL 

ACOPERIT DE SDL 

 

INFRASTRUCTURA educationala si sociala 

Problema #1: infrastructura educationala deficitara/inexistenta in ZUMuri 

Problema #2: infrastructura sociala (centre comunitare integrate medico-sociale, centre 

pentru a gazdui diverse activitati sociale, alte locatii cu destinatie socio-medicala) deficitara 

la nivelul intregului teriroriu SDL 

Justificare 

- In zona Traj este nevoie să se investească întro grădiniță -  În cadrul grădiniței din zona Triaj 

toate grupele de vârstă sunt comasate într-o singură grupă ceea ce afectează actul didactic. 

Infrastructura grădiniței și condițiile materiale ale acesteia nu sunt bune  

- Lipsa dotarii adecvate a sălilor de clasa si laboratoarelor din unele scoli; 

- Lipsa accesibilizarii scolilor pentru copiii cu dizabilități locomotorii si a altor institutii publice 

pentru persoanele cu diverse tipuri de dizabilitati; 

- Infrastructura destinata serviciilor sociale este deficitara; nu exista un centru comunitar 

integrat, centru de respiro, centru de dezalcoolizare, centru de zi pentru copii cu dizabilități 

(Down, autism), centru de zi pentru persoane cu boli psihice și pentru persoane cu 

dizabilități, centru de combatere a violentei domestice; 

- Dotarea precară a spațiilor care oferă acces la cultură (exemplu Muzeul nu este 

amenajat/dotat pentru a fi interactiv și implicit atractiv pentru copii și adolescenți; 

- Lipsa unor centre destinate petrecerii timpului liber în care să fie integrate persoanele 

varstnice, persoanele cu diverse dizabilitati (cei mai multi stau acasă, nu fac nimic si 

stagnează ca și recuperare din lipsa de activitate sau li se agraveaza si mai mult situatia);  

- Lipsa unor spații  amenajate si dotate adecvat pentru organizarea de activități destinate 

petrecerii timpului liber de catre adolescenți; 

- Lipsa unui centru sportiv performant pentru persoanele cu dizabilitati (o sală de sport, 

panouri de cățărat) unde să existe posibilitatea practicării unui sport de performanță pentru 

participare la competiții sportive paralimpice; 

- Inexistenta unor intreprinderi de insertie sociala active. 

 

 

MOBILITATE URBANA SI LOCUIRE 

Problema #3: nivel redus de mobilitate si acces la zona functionala 

Problema #4: conditii de locuire extrem de precare din punct de vedre al calitatii locuintelor, 

spatiului de locuire, accesului la utilitati, dotarii locuintelor si nivelului de igiena si salubritate 
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Justificare: 

- zona Triaj  si Sarata -  lipsa drumuri  si alei pietonale; in zona Sarata drumurile sunt de 

pamant, impracticabile pentru mijloacele de transport si populatie atunci cand ploua; din 

acest motiv microbuzul care transporta copiii de la Scoala Speciala nu intra in comunitate 

si ii lasa pe copii la distanta de locuinte, fiind nevoiti sa traverseze calea ferata; 

- lipsa utilitati in ZUM Sarata si ZUM Triaj: canalizare, apa curenta, acces deficitar la apa 

potabila, conectare la energie electrica lipseste partial,  exista sisteme improvizate de 

alimentare cu energie electrica si incalzire care pun in pericol locuintele; 

- deprivare materiala severa (incapacitate de a plati facturile la energie electrica si chiria); 

- conditii de locuire improprii, spatii de locuire supraaglomerate (locuiesc si 10 persoane 

intro camera de 15 mp), lipsa dotarilor de baza (frigider, masina de spalat, aragaz, 

mobilier), spatii de locuire improvizate, acoperisuri improvizate, in unele zone (Triaj, 

Sarata) locuintele nu au usi si ferestre sau ferestrele sunt sparte; de regula, locuintele au 

o singura camera (nu exista bucatarie, baie); 

- ZUM 1 si ZUM 2 sunt adevarate focare de infectie - lipsa unor spatii special amenajate 

pentru colectarea gunoiului, nu se ridica gunoiul si nu exista grupuri sanitare nici in 

locuinte, nici in afara locuintelor 

- cladirile  din zona Triaj (str. Macazului) sunt intro stare avansata de degradare si necesita  

reabilitate; trebuie identificate solutii ecoeficiente, avand in vedere starea de deprivare 

materiala a chiriasilor si imposibilitatea de a achita facturi de valori mari; 

- in zonele Triaj si Sarata este necesara parcelarea terenului si realizarea PUZ. 

- probleme legate de proprietate: exista locuinte construite ilegal, fara autorizatie de 

construire pe terenul aflat in proprietatea primariei (zona Sarata) si locuinte sociale, in 

care chiriasii au facut investitii, desi sunt proprietatea primariei (zona Sarata si Triaj); este 

necesara gasirea de solutii legale pentru reglementarea dreptului de proprietate in 

locuintele in care chiriasii au investit pentru imbunatatirea conditiilor de locuire; 

- probleme legate de actele de identitate ale persoanelor care locuiesc in ZUM; foarte multi 

poseda doar o carte de identitate provizorie c are este eliberata pentru maxim 1 an pentru 

ca nu detin documentele necesare pentru a avea o carte de identitate, situatie care 

genereaza si alte probleme  

 

SPATII PUBLICE URBANE 

Problema #5: spatii publice inaccesibile persoanelor cu dizabilitati, spatii de joaca pentru copii si 

pentru activitati recreative insuficiente in teritoriul SDL/inexistente in ZUM. 

Justificare:  

- Lipsa accesibilizarii spațiilor publice din comunitate pentru persoanele cu dizabilități 

(rampe, semafoare, etc); 

- Locuri de joacă insuficiente în zona funcțională și lipsa totala a acestora în ZUM; 
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- Lipsa unor terenuri/spatii amenajate pentru practicarea sportului (terenuri de sport, 

spatii pentru role, skateboard, etc.); 

 

B. MASURI PENTRU SOLUTIONAREA PROBLEMELOR LEGATE DE INFRASTRUCTURA 

EXISTENTA LA NIVEL ZUM SI IN TERITORIUL ACOPERIT DE SDL 

 

  Masura 1 – M1-Acces la educatie si servicii sociale de calitate in teritoriul SDL 

 Tipuri de interventii Sursa 

finantare 

Termen 

de 

realizare 

Responsa

bil 

1.1 Imbunatatirea infrastructurii educaţionale POR 2018-

2020 

GAL Dej 

 Tipuri de actiuni sprijinite: 

- Lucrari de construire/reabilitare/modernizare creşe, grădiniţe, şcoli primare, 

şcoli gimnaziale etc. si dotari 

1.2 Dezvoltarea intreprinderilor de insertie POR 2018-

2020 

GAL Dej 

 Tipuri de actiuni sprijinite: 

- Construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de 

economie socială de inserţie 

1.3 Infiintarea unui centru comunitar integrat 

de servicii sociale, socio-medicale si 

medicale 

POR 2018 GAL Dej 

 Tipuri de actiuni sprijinite: 

- Lucrari de reabilitare/modernizare centru comunitar integrat medico-sociale si 

dotarea acestuia; 

1.4 Investitii in infrastructura pentru 

desfasurarea de activitati sociale si  

comunitare 

POR 2018-

2020 

GAL Dej 

 Tipuri de actiuni sprijinite: 

- Construire/reabilitare/modernizare clădiri pentru a găzdui diferite activități 

sociale, socio-medicale, medicale, comunitare, culturale, agrement și sport etc. 

(de ex: clădiri cu destinație de: centre multifunctionale, cantine sociale, băi 

publice, centre de agrement, centre de servicii medicale si socio-medicale etc) 

si pentru dotarea acestora. 
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Masura 2 – M2 -  Mobilitate urbana facila si conditii de locuire decente pentru populatia  din 

ZUM  

 Tipuri de interventie Sursa 

finantare 

Termen 

de 

realizare 

Responsabil 

2.1 Investiţii în infrastructura de locuire  POR 2018-

2020 

GAL Dej 

 Tipuri de actiuni de sprijin: 

- lucrari de construire/ reabilitare / modernizare a locuinţelor sociale 

2.2 Investitii pentru mobilitatea urbana POR 2018-

2020 

GAL Dej 

 Tipuri de actiuni de sprijin: 

- Crearea/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv 

trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces 

2.3 Investitii in infrastructura pentru utilităţile de 

bază la scară mică (infrastructura edilitară de 

gaze, electricitate, apă, salubritate) 

POR 2018-

2020 

GAL Dej 

 Tipuri de actiuni de sprijin: 

- Reabilitarea/modernizarea infrastructurii apă-canal, dezvoltare infrastructură 

electricitate   

- Amenajare platforme cu containere de gunoi,  distribuirea de pubele la fiecare 

gospodarie in ZUM etc 

 

Masura 3 – M3 -  Acces la spaţii publice urbane functionale in ZUM si in teritoriul SDL 

 Tipuri de interventie Sursa 

finantare 

Termen 

de 

realizare 

Responsabil 

3.1 Investitii in crearea/reabilitarea/modernizarea 

spaţiilor publice urbane 

POR 2018-

2020 

GAL Dej 

 Tipuri de actiuni de sprijin:  

- Lucrari pentru crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane: zone 

verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) cu 

respectarea prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2007 privind 

reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, cu modificările 

și completările ulterioare. 
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C. PROBLEME LEGATE DE RISCUL DE SARACIE SI EXCLUZIUNE SOCIALA A POPULATIEI DIN 

ZUM SI A UNOR CATEGORII DE PERSOANE VULNERABILE DIN TERITORIUL SDL 

 

OCUPARE 

Problema #6: oportunități reduse de participare pe piața formala a muncii pentru persoanele in 

risc de saracie si excluziune sociala din teritoriul SDL, in special pentru cei de etnie roma 

Justificare: 

- Nivel redus de educatie si calificare 

- Lipsa interesului pentru ocuparea unui loc de munca pe piata formala a muncii; 

- Lipsa culturii muncii în rândul familiilor de etnie romă, in special in randul femeilor, 

implicate de regula in activitati casnice. Mulți se limitează la prestațiile sociale primite 

(ajutor social, indemnizație de persoană cu dizabilități, alocații pentru copii, alocație de 

plasament familial). Există fenomenul de abandon familial pentru ca bunicii să primească 

în plasament nepotul, familia reîntregindu-și astfel veniturile din alocația de plasament; 

- Lipsa informatiilor in randul populatiei din ZUM referitoare la oportunitati de angajare; 

- Insuficiente oportunități de formare profesională pentru persoanele semi-

analfabete/analfabete – organizarea de cursuri de alfabetizare și de calificare pentru 

adulți; 

- Existenta unor forme de discriminare in randul unor angajatori; 

- Inexistenta unor forme de economie sociala (intreprinderi de insertie). 

 

EDUCATIE 

a) Invatamant anteprescolar (copii cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani; 4-6 ani): 

Problema #7: Conditii precare de crestere a copiilor si participare redusa a copiilor la programele 

de educatie timpurie (anteprescolara si prescolara) 

Justificare: 

- Lipsa crese 

- Lipsa educatiei parintilor pe aspecte legate de cresterea copiilor: sănătatea, igiena, 

nutriția și etapele importante în dezvoltarea copiilor; 

- Resurse financiare si materiale limitate pentru a asigura educatia; alocatia si ajutoarele 

pentru ingrijirea copiilor sunt utilizate pentru a acoperi mai degraba nevoi elementare 

(hrana, imbracaminte) si mai putin pentru aspecte ce tin de educatie; lipsa produselor de 

baza necesare copiilor de varsta anteprescolara: produse de igiena, pampers, ustensile si 

accesorii, jucarii,  imbracaminte si incaltaminte;  

- Lipsa informatiilor si a constientizarii de catre parinti a beneficiilor si importantei 

educatiei timpurii si inscrierii copiilor la gradinita - desi există posibilitatea de a primi 

tichete sociale pentru a stimula participarea la grădiniță a copiilor, părinții nu vor să 

completeze dosarele pentru a le obține, pentru că la 2 absențe aceste tichete se pierd; 
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saracie si deprivare materiala a familiilor din care provin copiii, lipsa de educație și/sau 

experiență a părinților 

- Nu exista nici o gradinita in apropierea comunitatii din ZUM 1 

- Capacitate insuficienta a gradinitiei din apropierea ZUM 2 (nu exista spatiu pentru 

impartirea copiilor in grupe in functie de varsta, toti copiii sunt comasati intro singura 

grupa) 

- Nu este asigurat transportul copiilor din ZUM la gradinitele din oras; transportul public 

este la distanta de 0,5 -1 km fata de ZUM 1 si la 5-6 km fata de gradinite, in ZUM 1 drumul 

de la locuinte la prima statie de autobuz este de proasta calitate (din pamant, cu gropi si 

namol atunci cand ploua), transportul  nu este gratuit.  

 

b) Invatamant primar si gimnazial (7-14 ani) 

Problema #8: Neparticipare școlară și risc mare de abandon şcolar în rândul copiilor și tinerilor 

din ZUM 

Justificare: 

- In momentul în care vin la școală copiii care provin din ZUM si nu au frecventat gradinita 

nu au abilități de scris, de a efectua operații matematice, nu recunosc culorile, le lipsesc 

abilitatile sociale, existand un decalaj inportant intre cei care au fost la gradinita si cei care 

nu au fost. Din aceste motive, unii sunt evaluati si redirectionati catre Scoala speciala, 

fiind incadrati la categoria de „copii cu nevoi speciale”; 

- Absenteism și abandon școlar, în special după clasa a IV-a; existența tradiției casatoriilor 

premature  favorizează abandonul școlar; un număr mare de elevi din zona Sărata (ZUM 

1)  nu se prezinta la școală din cauza părinților, desi beneficiaza de anumite condiții oferite 

de școală (îmbrăcăminte, hrană); 

- Lipsa condițiilor pentru efectuarea temelor școlare la domiciliu; 

- Resurse financiare si materiale limitate pentru a asigura educatia; alocatia si ajutoarele 

pentru ingrijirea copiilor sunt utilizate pentru a acoperi mai degraba nevoi elementare 

(hrana, imbracaminte) si mai putin pentru aspecte ce tin de educatie; 

- Necunoasterea limbii romane, in special de catre copiii de etnie romă, cu precădere cei 

din grupul gabori - ceea ce îi împiedică să interacționeze cu ceilalți colegi, cu cadrele 

didactice, dar și să inteleaga si asimileze noțiunile predate;  

- Nu exista nici o scoala in proximitatea ZUM, iar transportul copiilor la/de la scoala este 

asigurat cu transportul in comun, care pentru copii nu este gratuit (este redus cu 50%); 

parintii care trebuie sa ii duca la scoala invoca lipsa banilor pentru a putea platizilnic 

transportul dus –intors, ceea ce conduce la un nivel ridicat de absenteism;  

- Copii din zona Sarata (ZUM 1) care frecventează Școala Specială sunt lăsați de microbuzul 

școlar dincolo de calea ferată și nevoiți să treacă singuri strada și calea ferată, existand 

anumite riscuri; 
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- Instabilitatea locuirii, atât din perspective condiţiilor de locuire (construcţii improvizate, 

risc de surpare, incendiu etc.), cât şi a migraţiei părinţilor (in special a romilor din ramura 

gaborilor); 

- Analfabetismul/semi-analfabestimul în rândul părinților si lipsa informatiilor si educatiei 

in randul familiilor apartinatoare privind importanta scolii in dezvoltarea copiilor, inclusiv 

pentru continuarea scolii (liceu sau invatamant profesional) dupa finalizarea 

invatamantului gimnazial; deseori locurile la liceu speciale raman neocupate, iar elevii 

care sunt indreptati catre invatamantul profesional il abandoneaza, fara  a dobandi o 

calificare, ceea ce genereaza in continuare probleme de insertie pe piata muncii; 

- Insuficienta/inexistenta cadrelor didactice/personalului specializat pentru educatia 

copiilor care prezinta diverse tipuri de dizabilitati; 

- Majoritatea cadrelor didactice au mai degrabă un rol pasiv, nu sunt proactive în atragerea 

şi integrarea copiilor în şcoală, nu sunt pregătite profesional şi nici nu au capacitatea să 

gestioneze comunicarea cu copiii provenind din zone defavorizate; 

- Lipsa serviciilor de informare în comunitate cu privire la importanta inscrierii copiilor la 

gradinita/școală si cu privire la drepturi de care pot beneficia 

 

c) Programe de alfabetizare/tip A doua sansa pentru tineri si adulti 

Problema #9: nivel de educatie foarte redus in randul tinerilor si adultilor 

Justificare: 

- Abandonul scolar inainte de finalizarea invatamantului minim obligatoriu; 

- Analfabetism sau semianalfabetism, inclusiv analfabetism functional; 

 

ACCES LA SERVICII SOCIALE, MEDICALE SI SOCIO-MEDICALE 

Problema #10: servicii sociale, medicale si socio-medicale inadecvate nevoilor, insuficiente sau 

inexistente pentru anumite categorii de persoane vulnerabile 

Justificare: 

- sărăcie extremă in randul persoanelor din ZUM si din alte zone din teritoriul SDL 

(aproximativ 900 de persoane din care 300 copii, iar 500 persoane de etnie romă care au 

diverse probleme: boli infecto-contagioase - hepatita B, scabie, TBC, pediculoză) - care 

conduc si la probleme de integrare: pierderea locurilor de muncă, acces la transportul 

public, fenomene de bulling/intoleranta in comunitate; 

- Lipsa in comunitatile din ZUM atat a educatiei, cat si a unor conditii elementare pentru 

asigurarea igienei locuintei si imprejurimilor, inclusiv a igienei personale; 

- Lipsa unor servicii sociale oferite in cadrul unor centre de zi specializate pe diverse 

categorii de persoane dezavantajate/categorii de dizabilitati (activitati de socializare si de 

petrecere a timpului liber,  consiliere psihologică, recuperare, logopedie etc.);  
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- Lipsa unor servicii de îngrijire, supraveghere, sprijin pentru realizarea activităților curente 

pentru persoanele varstnice, inclusiv servicii de ingrijire la domiciliu; 

- Lipsa centre rezidențiale licențiate în comunitate. Cele existente în apropiere sunt foarte 

costisitoare; 

- Lipsa serviciilor pentru persoanele aflate în situații de vulnerabilitate (boli metabolice, 

toxicomanie, boli cronice cu insuficiență de organ, dependenți de alcool, tutun, etc); 

- Serviiciile socio-medicale oferite persoane vulnerabile sunt restranse, in general se 

rezuma la comunicarea periodica cu asistentii sociali din comunitati, iar in cateva cazuri, 

persoanele beneficiaza si de alte categorii de servicii de tipul serviciilor sociale suport (de 

ingrijire la domiciliu) si celor medicale (tratament si diagnostic);  

- Nivel redus de educatie in randul parintilor care nu identifica/nu recunosc  sau ascund 

anumite indicii legate de o posibila dizabilitate a copilului, ceea ce duce la agravarea in 

timp a cazurilor respective; 

- Lipsa de comunicare si de informare a populatiei privind anumite servicii sociale 

disponibile in comunitate oferite de SPAS, unitati de cult sau ONG (oamenii din 

comunitate nu știu cui să se adreseze dacă identifică un caz social, părinții nu știu cui să 

se adreseze, care sunt pașii de urmat în situația în care sesizează o problemă cu copilul); 

- Lipsa unor baze de date si statistici privind persoanele aflate in risc de saracie si excluziune 

sociala, pe categorii de vârstă/categorii de dizabilități/probleme sociale, baze de date cu 

ONG active in localitate si tipurile de servicii oferite; 

- Număr foarte mare de persoane cu dizabilități psihologice pensionate la nivelul 

comunității 

- Lipsa personalului de specialitate pentru acordarea unor servicii persoanelor cu 

dizabilitati sau altor categorii de persoane cu probleme (unul dintre motive fiind faptul că 

nu sunt stimulați de ceea ce le oferă comunitatea ca și infrastructură, servicii);  

- Lipsa specialiștilor care ar putea contribui la îmbunătățirea situației persoanelor aflate in 

saracie extrema din ZUM (asistent medical comunitar, mediator comunitar, mediator 

scolar, mediator sanitar, medic comunitar); 

- Activitate nesatisfacatoare a SPAS: lipsa unei baze de date clare la nivelul SPAS Dej cu 

persoanele aflate în situații de risc, inclusiv varstnicii singuri. A fost semnalat faptul că 

anchetele sociale sunt realizate din birou, asistenții sociali/lucrătorii sociali nu se 

deplasează la domiciliul beneficiarilor, lipsa serviciilor acreditate, personal specializat 

insuficient, dotare SPAS deficitara, lipsa unui mijloc de transport la dispozitia personalului 

SPAS pentru deplasarea in comunitati si la domiciliul persoanelor cu probleme, planurile 

de intervenție sunt făcute doar pe hârtie pentru persoanele cu dizabilități, iar pentru alte 

categorii sociale lipsesc; 

- Accesul la serviciile medicale nu este facil; in ZUM-uri nu exista nici un dispensar 

medical/cabinet de medicina familiala/farmacie; 



9 
 

- Lipsa asigurărilor de sănătate/a cardurilor de sănătate; 

- Probleme cauzate de lipsa educației în ceea ce privește: igiena locuinței, igiena sexuală, 

igiena copiilor, igiena nutriției; 

- Boli infecto-contagioase cauzate de lipsa igienei: TBC, dezinterie, gastro-enterocolită, 

scabie, pediculoză; 

- Lipsa unor Centre medico-sociale în care persoanele vulnerabile social să primească 

servicii medico-sociale și care să ofere servicii de prevenție în comunitate: educație 

sexuală, profilaxie și prevenție (vaccinare), geriatrie și gerontologie, consiliere medicală, 

îngrijiri paleative; 

- Lipsa servicii medicale specializate pentru copii (exemplu: chirurgie infantilă, neurologie 

infantilă; 

- Lipsa cunoștințelor familiilor cu privire la îngrijire paleative; 

- Majoritatea certificatelor de handicap sunt scoase pe boală psihică, retard. Una dintre 

cauze este faptul că persoanele de etnie romă nu știu să citească, respectiv să completeze 

testele. Există în jur de 1000 de persoane cu certificat de handicap în municipiul Dej; 

- Gaborii nu au acte, motiv pentru care nu au acces la Comisia de evaluare a persoanelor 

cu dizabilități; 

- Căsătoriile între rudele de gradul I, II în familiile de gabori duc la apariția bolilor genetice; 

- Există numeroase cazuri de abuzuri sexuale în familiile de romi care nu sunt declarate; 

- Există numeroase cazuri de traume psihice în familiile de romi; 

- Cultura gaborilor care încurajează căsătoria la vârste foarte mici. 

 

COMUNITATE SI IMAGINE PUBLICA 

Problema #11: nivel ridicat de marginalizare si excluziune sociala, imagine 

negativa a comunitatilor marginalizate, ZUM-uri, în special a romilor traditionali datorită 

mentalităților negative și de prejudecată, diverse forme de discriminare 

Justificare: 

- Persoanele de etnie roma considera ca au acces redus la oportunitatile de pe piata muncii. 

Romii sunt angajati mult mai rar decat persoanele non-rome. Acest lucru reflecta 

atasamentul lor scazut fata de piata muncii, datorat la randul lui descurajarii cauzate de 

posibilitatile limitate de angajare. Situatia precara in care se afla majoritatea persoanelor 

de etnie roma comparata si cu cea a persoanelor de alta etnie arata si un nivel de 

discriminare ridicat ce se face mai ales atunci cand vine vorba de ocuparea pe piata 

muncii. De cele mai multe ori persoanelor rome nu li se acorda nici macar ocazaia de a 

demonstra ca au pregatirea si dorinta de a munci, acestea fiind excluse de pe listele de 

angajare de la prima intalnire/interviu.  
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- Barierele culturale de asemenea sunt cele ce arata o diferenta in ceea ce priveste accesul 

femeilor la activitatile ocupationale in special. Majoritatea femeilor rome se ocupa de 

cresterea copiilor si de gospodarie; 

- Persoanele de etnie roma considera ca autoritatile ii neglijeaza si nu ii ajuta cu nimic, iar 

autoritatile considera ca in ciuda ajutoarelor pe care le primesc, romii nu recunosc si 

asteapta intotdeauna sa primeasca ceva din partea autoritatilor, fara sa constientizeze ca 

au si ei anumite obligatii si responsabilitati in comunitate; 

- Dificultăți de integrare a copiilor de etnie roma la școală din cauza imposbilității asigurării 

igienei personale (lipsa apa curenta, apa este adusa de la distanta, de la cismele); 

- Fenomene de bullying in scoli/intoleranta in comunitate; 

- Imagine negativa a romilor din comunitatea Sarata, Triaj -  de exemplu  microbuzul  care 

transporta copiii la scoala speciala nu intră în comunitate nu doar pentru că drumul este 

avariat, dar și  pentru că mașina ar putea fi  vandalizată de locuitori, ceea ce nu este 

adevărat; 

- In comunitatea Sarata sunt 2 ramuri de etnie roma: gaborii (romi traditionali) care au 

ajuns in comunitate in urma migrarii din alte zone ale tarii si „romii integrati” – localnici 

(care au ajuns in comunitate din diverse motive); acestia au obiceiuri si mentalitati 

diferite; chiar si romii integrati au o atitudine critica la adresa gaborilor; 

- Prezența fenomenului de exploatare a copilului prin muncă de catre parinti: copiii sunt 

trimisi la cerșit sau vânzare de diferite obiecte. Zonele în care fenomenul se întâlnește: 

gară, parcări, zonele centrale mai intens populate. Romii din teritoriu spun ca nu sunt 

copiii lor, ci copii trimisi in Dej din alte localitati (de exemplu din Gherla); 

- Existenta unor situații tensionate în zona funcțională cauzate de atitudinea unor romi din 

zona Triaj -  locuitorii se plâng că în mijloacele de transport în comun unii romi au un 

comportament agresiv; 

- Igiena precară care duce la izbucnirea unor epidemii de pediculoză, scabie. Acest aspect 

este subiect de nemulțumire pentru părinții copiilor din zona funcțională și subiect de 

conflicte inter-comunități, de exemplu, unii romi reclama ca au fost scoși afara din biserica 

deoarece miroseau, erau murdari; 

- În zona Competrol (ZUM 4)  -  relațiile cu membrii comunității rome sunt bune. Parohia ii 

ajuta pe romi, cu condiția ca aceștia să fie responsabili pentru a primi ajutor; 

- Nu doar romii, ci și vârstnicii rămași singuri au probleme din cauza sărăciei, igienei 

precare, nu știu când să solicite ajutorul medical; 

- Teama comunităților din alte zone de a intra în contact cu cele din zonele marginalizate, 

conflicte frecvente – nu exista un punct de poliție/jandarmerie în ZUMuri pentru 

reducerea conflictelor și menținerea ordinii; 
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- Exista părerea in randul unor categorii de populatie că sunt neglijate celelalte grupuri 

vulnerabile din comunitate în favoarea persoanelor de etnie romă, în prezent existând 

numeroare facilități, fără obligații din partea acestora; 

- In randul populatiei apar anumite nemultumiri care tin de comportamentul civic al 

concentatenilor lor, in special al celor de etnie roma 

 

D. MASURI PENTRU SOLUTIONAREA PROBLEMELOR LEGATE DE RISCUL DE SARACIE SI 

EXCLUZIUNE SOCIALA A POPULATIEI DIN ZUM SI A UNOR CATEGORII DE PERSOANE 

VULNERABILE DIN TERITORIUL SDL 

 

Masura 4 – M4 – Sprijin pentru reducerea saraciei si excluziunii sociale a populatiei din zonele 

urbane marginalizate si grupurilor vulnerabile din teritoriul SDL 

 Tipuri de interventie Sursa 

finant

are 

Termen 

de 

realizare 

Respons

abil 

4.1. Sprijin pentru accesul și/sau menţinerea pe piaţa 

muncii  

POCU 2018-

2023 

GAL Dej 

 Actiuni de sprijin: 

- Măsuri de informare și conștientizare a importanței pregătirii profesionale pe tot 

parcursul vieții și ocupării unui loc de muncă legal, promovarea mestesugurilor 

si culturii anterprenoriale; 

- Masuri active de ocupare: consiliere personalizata, orientare profesionala si 

medierea muncii,  formare profesională, inclusiv formare de competente 

antreprenoriale (cursuri de calificare/recalificare si initiere); 

- Includere in programe subventionate de ucenicie la locul de muncă si stagii de 

practica, inclusiv masuri de acompaniere 

- Acordarea de subvenţii pentru angajatorii care angajează persoane din categorii 

defavorizate 

- Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul 

întreprinderilor sociale de inserție 

4.2. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, 

inclusiv a ocupării pe cont propriu  

POCU 2018-

2023 

GAL Dej 

 Actiuni de sprijin: 

- acordarea de micro-granturi 

- servicii de consiliere/ consultanță formare profesională antreprenorială şi alte 

forme de sprijin (de exemplu, mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și 

post înființare 



12 
 

4.3  Sprijin pentru creşterea accesului și participării la 

educaţia timpurie/ învăţământ primar și secundar şi 

reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea de 

pachete integrate.  

POCU 2018-

2023 

GAL Dej 

 Tipuri de actiuni de sprijin: 

- Programe de prevenție si de acompaniere pentru elevi: organizarea de programe 

tip Scoala dupa scoala (SDS), programe de sprijin pentru copii prin care să se 

asigure o masă caldă, pregătirea temelor, consiliere psihopedagocica, activitati 

extracuriculare (sportive, culturale, artistice, mestesugaresti etc..); activitati  tip 

„Scoala de vara”/”Gradinita de vara”; 

- Programe destinate prevenirii separării copilului de familia sa (transport și masă copii 

la/de la scoala/gradinita, oferirea de materiale educaționale, imbracaminte si 

incaltaminte, produse de igiena pentru copii) 

- Actiuni de sprijin pentru accesul la servicii medicale pentru copii 

- Programe de informare, consiliere si de cursuri de educaţie parentală pentru 

adulți (informare, consiliere și educație pentru părinți privind sănătatea, igiena, 

nutriția și etapele importante în dezvoltarea copiilor, importanta educatiei 

timpurii si a scolii pentru insertia pe piata muncii etc) și implicarea părinţilor în 

activităţile copiilor – realizarea de activităţi comune cu implicarea unui mediator 

educational in comunitati 

- Programe de orientare in cariera pentru elevi si consiliere pentru elevi si parinti 

in vederea indrumarii catre un nivel superior de educatie dupa finalizarea 

invatamantului gimnazial (liceu/ invatamant profesional) 

- Programe de alfabetizare si completare studii tip A doua sansa (ADS) cu 

acordarea de stimulente financiare/ subventii in functie de prezenta pentru 

tineri si adulti care au abandonat scoala sau nu au finalizat invatamantul minim 

obligatoriu 

- Dezvoltare profesională a personalului de sprijin cu un rol important  pentru 

lucrul cu copiii din categoriile dezavantajate, formarea de specialisti pentru lucrul 

cu copiii care au diverse tipuri de dizabilitati si de animatori pentru activitati 

cultural-artistice si recreative pentru copii 

4.4.  Sprijin pentru dezvoltarea si furnizarea de servicii 

sociale, socio-medicale si medicale 

POCU 2018 -

2023 

GAL Dej 

 Tipuri de actiuni de sprijin: 

(a) Operationalizarea unui Centru Comunitar Integrat (CCI) la care să fie asigurat 

accesul rezidenților la servicii integrate pentru copii, tineri, adulti/parinti: 

- Servicii educaționale pentru adulți 

- Servicii personalizate de ocupare (de un agent de ocupare din cadrul AJOFM) 
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- Servicii educaționale pentru copii (de un mediator școlar)  

- Servicii socio-medicale comunitare (de un asistent medical comunitar sau mediator 

sanitar)  

- Servicii pentru copiii în situații de vulnerabilitate (de un mediator comunitar) 

- Servicii de întărire a comunității (de un mediator comunitar) 

- Punct de Acces Public la Informații (în grija unui manager PAPI) 

- Proiecte de personalizare a clădirii CCI (în interiorul și exteriorul acesteia) realizate 

cu participarea voluntară a comunității, sub îndrumarea unor ONG-uri sau arhitecți 

(b) Operationaizarea unor structuri (centre) pentru oferirea de servicii sociale, 

medicale si socio-medicale specializate:  

- Actiuni de operationalizare structuri de tipul: centru de resurse pentru 

comunitatile de romi, centru de respiro, centru de dezalcoolizare, centru de zi 

pentru copii cu dizabilități (Down, autism), centru de zi pentru persoane cu boli 

psihice și pentru persoane cu dizabilități, centru de combatere a violentei 

domestice, centre pentru activitati culturale, artistice, sportive, centre pentru 

acordarea de servicii medicale de baza, spalatorie/baie publica etc. prin 

furnizarea de servcii sociale/medicale/socio-medicale specializate 

- Dezvoltarea serviciilor medicale primare adresate membrilor comunității 

marginalizate 

- Dezvoltarea/Furnizarea unor servicii de ajutor la domiciliu pentru  persoane cu 

dizabilitati, in special varstnici singuri (igiena corporala, îmbracare si 

dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare,  deplasare în interior, 

comunicare), de sprijin  (ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, 

efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, facilitarea deplasarii în 

exterior, companie) si servicii conexe (recuperare si reabilitare, kinetoterapie, 

fizioterapie,  psihoterapie, logopedie etc.). 

- Dezvoltare profesională a personalului de sprijin cu un rol in furnizarea  

serviciilor sociale si socio-medicale pentru diverse categorii de persoane 

vulnerabile.   

(c) Organizarea de programe de educaţie sanitara a membrilor comunităţii si 

preventie a imbolnavirilor : 

- Informare pe aspecte legate de atitudinea față de sănătate și de serviciile 

medicale, planificare familială și sănătatea reproducerii, prevenirea 

maternității timpurii și a sarcinilor nedorite, distribuire anticoncepționale 

gratuite, nutriție, asigurarea unui mediu sănătos, igiena etc.  

- informare privind desfasurarea diferitelor actiuni colective de pe teritoriul 

comunitatii: vaccinari, programe de screening populational si implementarea 
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programelor nationale de sanatate, inclusiv mobilizarea populatiei pentru 

participarea la programele de vaccinari si controalele medicale profilactice. 

- Organizarea de programe de preventie primara si depistare boli cronice (HA, 

DZ, BPOC) si transmisibile (HIV/SIDA, tuberculoza) prin efectuarea de actiuni 

colective pentru consultatii si analize medicale gratuite 

- Masuri de sănătate și nutriție pentru elevi prin efectuarea de analize gratuite 

la începutul anului școlar,  administrarea de vitamine în perioadele critice 

(iarnă-primăvară), acordarea de ajutoare constand in produse de igiena 

(sapun, sampon, pasta și periuță de dinți etc.). 

4.5 Sprijin pentru imbunatatirea mediului de locuire  POCU 2018 -

2023 

GAL Dej 

 Tipuri de actiuni de sprijin 

- actiuni de ecologizare/ salubrizare/ igienizare a ZUM cu participarea 

comunităţii; 

- Actiuni de educaţie a membrilor ZUM pe teme ecologice, igiena locuinţei, 

sănătatea publică; 

- Acţiuni de motivare pentru igienizarea gospodăriilor şi implicarea în păstrarea 

curăţeniei în comunitate (campanii de curatenie, concursuri) 

- Actiuni de sprijin pentru efectuarea de lucrări de reparații, consolidări 

structurale, izolație termică și încălzire a locuinței, extinderi de camere, 

îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe 

4.6 Asistenţă juridică pentru reglementarea actelor 

-  

POCU 2018 -

2023 

GAL Dej 

 Actiuni de sprijin pentru: 

-  obtinerea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este 

cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de 

asistență/servicii sociale) etc. 

4.7 Implicarea activa in comunitate, voluntariat, 

multiculturalism, egalitate de sanse si 

nondiscriminare, solidaritate sociala. 

POCU 2018 -

2023 

GAL Dej 

 Tipuri de actiuni: 

- Evenimete de promovare a implicarii active in comunitate, promovarea 

atitudinii proactive si participative 

- Actiuni de tip “biblioteca vie”  - pentru acceptarea diversitatii etnice si 

culturale, precum si a principiilor privind egalitatea de sanse si de gen, 

nondiscriminarea,  evenimente de atragere de fonduri, inclusiv prin vanzare a 

produselor realizate de persoane cu dizabilitati 

- Actiuni de promovarea voluntariatului  
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- Actiuni de cooperare, incurajare si extindere a parteneriatului din GAL prin 

atragerea unor parteneri comunitari ca sustinatori ai comunitatii (voluntari, 

donatori, sponsori, ONG); 

- Informare si constientizare pe diverse tematici (egalitatea de sanse si de gen, 

nondiscriminarea, voluntariatul, implicarea activa, desegregarea etc.); 

- Evenimente de promovare a multiculturalismului (obiceiuri, traditii, 

mestesuguri si valori specifice). 

- Parteneriat cu mass media locală nu doar în sensul transmiterii informațiilor, 

ci și pentru construirea unui mesaj pozitiv despre zonă și transformarea 

acesteia 

4.8 Siguranta in zonele urbane marginalizate Alte 

surse 

2018 -

2023 

GAL Dej 

 Tipuri de actiuni: 

- Recenzarea populaţiei in risc de saracie si excluziune sociala 

- Introducerea unor măsuri privind înregistrarea rezidenților 

- Acţiuni ale poliţiei locale de informare şi control privind cerşetoria şi prostituţia 

- Realizarea de campanii ale poliţiei de proximitate pentru securizarea ZUM 

 

Grupuri tinta vizate 

Persoane in risc de saracie si excluziune sociala cu domiciliul in municipiul Dej: 

 Someri si persoane inactive 

 Părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de 

părăsire timpurie a școlii; 

 Copii în situații de dificultate (ante-preșcolari/preșcolari/ elevi), în special copii din 

grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma,  copiii cu dizabilități 

și cu nevoi educaționale speciale, copiii din ZUMuri,  copiii din familii cu 3 sau mai mulți 

copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara 

localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de 

părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți 

din gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de 

probațiune, copiii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie), copiii 

care nu au fost înscriși la școală, care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.) 

 Persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua 

șansă, din categoriile: 

 tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite; 

 tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au 

absolvit învățământul obligatoriu; 
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 adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul 

obligatoriu; 

 persoane cu dizabilități;  

 persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care 

locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;  

 tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial; 

 adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială; 

 mame minore, adolescenți cu comportamente la risc, copii și tineri ai străzii; 

 copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție 

specială etc.; 

 copii/ tineri/ adulți/ vârstnici care provin din familii aflate in situatie de saracie  

 victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale 

traficului de persoane 

 alte categorii de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala. 

 

Numar estimat de beneficiari: 1700 


