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Introducere  
Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de 

dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în 

vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării 

comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor 

Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). Cu ajutorul unui sprijin pregătitor s-a demarat procesul prin 

care s-a dezvoltat această strategie pentru municipiul Turda. Această metodologie a presupus 

mobilizarea și implicarea comunității dezavantajate și a organizațiilor locale, de la nivel urban, 

pentru a face pași concreți spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil și favorabil 

incluziunii, în concordanță cu Strategia Europa 2020. A presupus o abordare integrată în 

soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate, multisectorială, 

realizată prin corelarea și asigurarea complementarității între investițiile în infrastructură de tip 

FEDR și măsurile soft de tip FSE. 

DLRC este un instrument gestionat de comunitate prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală 

(GAL), formate din reprezentanți ai sectorului public și privat, precum și ai comunităților, atât ai 

celor marginalizate, cât și ai celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice 

locale. În acest scop s-a fondat GAL Turda Urban.  

Plusvaloarea abordării DLRC a constat în capacitatea parteneriatului de a mobiliza diverși actori din 

sectorul public și cel privat, precum antreprenorii, autoritățile locale, diferite grupuri de cetățeni 

(cum ar fi minorități, persoane în vârstă, femei /bărbați, şomeri/inactivi, tineri etc.), etc. Acest 

proces de mobilizare a necesitat mult timp, energie și resurse adecvate. 

Parteneriatul local creat îndeplineşte următoarele criterii:  

• este incluziv – include reprezentanţi ai sectorului public, ai sectorului privat și ai societăţii 

civile; totodată include o persoană fizică care se află în teritoriul SDL (din zona urbană 

marginalizată); 

• asigură sustenabilitatea intervențiilor SDL, mai ales prin implicarea partenerilor din sectorul 

privat care să susțină măsurile legate de ocuparea forței de muncă, ca element cheie al SDL care 

pune accent pe comunitățile urbane marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială;  

• are o structura decizională care asigură echilibrul de gen și o reprezentare echitabilă a 

grupurilor țintă vizate de SDL (ex. persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială etc.); 

• componența GAL asigruă respectarea principiului conform căruia niciun partener sau grup 

(sector public, sector privat, societate civilă, etc) nu este majoritar (niciun grup nu trebuie să 

dețină mai mult de 49% din drepturile de vot); 

• funcționează în baza unor reguli care să asigure un proces decizional nediscriminatoriu și 

transparent, precum și a unei proceduri de prevenire a riscului de apariție a unui conflict de 

interese. 
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GAL Turda Urban este deschis oricărei persoane sau organizație din teritoriul SDL. În plus, în GAL 

sunt invitate să participe instituțiile publice de la nivel local cu responsabilități în domeniile 

relevante pentru integrarea comunităților marginalizate. 

Teritoriul SDL este întregul teritoriu al municipiului Turda. Acesta cuprinde 5 zone marginalizate. 

Cele cinci comunități marginalizate identificate şi delimitate sunt comunitatea Margaretelor, 

comunitatea din bloc ELTA, comunitatea de pe Calea Victoriei, zona Industrială şi Comunitatea 

Barbu Lăutaru. Validarea celor cinci zone a fost realizată prin două metode:  

(a) verificarea  suprapunerii totale cu unul sau mai multe sectoare de recensământ identificate 

ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate . În acest scop am verificat Anexa 

Lista ZUM din orașele 20.000+ din România care conține toate sectoarele de recensământ 

identificate ca fiind ZUM, pentru toate orașele și municipiile cu peste 20.000 de locuitori, pe baza 

datelor de la recensământul din 2011. 

 (b) pentru zonele care nu se suprapun cu niciun sector sau se suprapune parțial cu unul sau 

mai multe sectoare de recensământ identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane 

Marginalizate am justificat încadrarea zonei ca fiind ZUM prin demonstrarea îndeplinirii cerințelor 

minime prin culegerea acestor date în cadrul Studiului de referinţă: nivel scăzut de capital uman, 

nivel scăzut de ocupare a forței de muncă în sectorul formal, condiții de locuire precară. 

Toate cele cinci zone au fost validate ca fiind comunităţii marginalizate şi declarate ca atare de 

către GAL. Totodată aceste zone sunt toate comunităţi roma. 

Pentru a elabora SDL, am realizat un Studiu de referință fundamentat pe o metodologie de 

eșantionare și pe utilizarea unor instrumente de cercetare adecvate (chestionar, interviuri, focus-

grupuri), datele fiind  culese de pe teren cu implicarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială şi cu imlicarea tuturor actorilor relevanţi. Totodată în Analiza diagnostic a 

nevoilor și problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, în special din ZUM-uri s-au folosit 

date statistice, puse la dispoziție de entități relevante (de ex. Institutul Național de Statistică/ 

Direcțiile Județene de Statistică, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, 

Direcțiile de Sănătate Publică, Serviciile Publice de Asistență Socială, Poliția Locală etc.). 

 

Pe baza rezultatelor Studiului de referință am realizat descrierea în amănunt a fiecărei zone 

distincte identificate în teritoriul SDL, cu privire la caracteristicile demografice și socio-economice; 

am identificat nevoile persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe raza 

teritoriului SDL și a fiecărei zone distincte incluse (în special a celor din zona/ zonele marginalizate) 

sub aspectul problemelor legate de infrastructură și locuire, educație și statutul ocupațional al 

adulților, veniturile și cheltuielile gospodăriilor, educația copiilor, accesul la servicii (publice, 

sociale, medicale, medico-sociale etc.), organizarea și relațiile de la nivelul comunității, relațiile din 

afara comunității și imaginea publică a zonei. 

Totodată acest proces de elaborarea a strategiei de dezvoltare locală a municipiului Turda a 

presupus realizarea unor acţiuni care au avut ca rezultat final animarea, facilitarea, implicarea  și 
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intensificarea participării membrilor comunității la acțiuni de interes public la nivel local, inclusiv 

prin implicarea unui facilitator.  

Principalele obiective de dezvoltare stabilite de Grupul de Acțiune Locală (GAL): 

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Obiectivele specifice ale SDL acoperă perioada 2018-2020 și au fost identificate în baza unui larg 

proces consultativ, pornind de la analiza de nevoi și evaluarea problemelor și resurselor sociale, 

economice și de mediu din teritoriu. Abordarea este integrată, centrată pe problemele ce trebuie 

soluționate, dar având în vedere și atuurile existente și potențiale ale zonei. 

Obiectivul specific 1. Asigurarea accesului la infrastructura și dotările tehnico-edilitare, urmărește 

creșterea gradului de accesibilitate a zonelor marginalizate prin asfaltarea drumurilor principale și 

secundare, 

Obiectivul specific 2. Regenerarea zonelor de locuit și creșterea coeziunii comunității, urmărește 

asigurarea infrastructurii de acces în zonele marginalizate, prin asfaltarea drumurilor principale și 

secundare, asigurarea accesului la utilități, reabilitarea locuințelor, ecologizarea și creșterea 

nivelului de curățenie și servicii de întărire a comunității de către un mediator comunitar. 

Obiectivul specific 3. Îmbunătățirea condițiilor de locuire, urmărește construirea de noi locuințe 

sociale, precum și reabilitarea celor existente, dar și realizarea de infrastructură sanitară în cadrul 

acestor locuințe. 

Obiectivul specific 4. Creșterea accesului pe piața muncii și dezvoltarea antreprenoriatului, vizează 

acțiuni de sprijinire a locuitorilor în găsirea unui loc de muncă, prin stimularea creării de noi locuri 

de muncă și crearea de întreprinderi sociale, creșterea gradului de angajabilitate, prin subvenții, 

formare profesională, servicii de ocupare și educaționale pentru adulți. 

Obiectiv specific 5. Creșterea gradului de acces și a calității învățământului, presupune dezvoltarea 

unei infrastructuri suport pentru formate profesională. 

Obiectiv specific 6. Creșterea accesului la servicii medico-sociale, are în vedere sprijinirea 

categoriilor de persoane vulnerabile, a copiilor aflați în astfel de situații, acțiuni de informare și 

control și campanii ale poliției menite să reducă prostituția și cerșetoria și să asigure siguranța 

zonelor nediscriminarea. 

Obiectiv specific 7 Crearea unei imagini pozitive a zonei, prin realizarea unui parteneriat cu 

reprezentanții mass-media pentru proiectele de dezvoltare ale zonelor dezavantajate și campanii 

antidiscriminare. 
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1. Prezentarea generală a municipiului Turda 

În acest capitol sunt prezentate caracteristicile generale ale municipiului Turda. Datele utilizate în 

acest capitol sunt datele disponibile cele mai recente (2015-2017), inclusiv datele de la ultimul 

Recensământ al populației și al locuințelor realizat de Institutul Național de Statistică (INS) în anul 

2011, precum și cele care pot fi puse la dispoziție de entități relevante (Institutul Național de 

Statistică – Baza de date TEMPO online, Primăria Turda, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, Serviciul Public de Asistență Socială, Agenția pentru Protecția Mediului, 

ALOFM, Ministerul Culturii, Inspectoratul de poliție, Poliția locală). 

 

1.1  Principalele caracteristici geografice, incluzând hărți 

Municipiul Turda este amplasat in sud-estul județului Cluj, regiunea de dezvoltare Nord-Vest, 

România și este unul dintre cele cinci municipii ale județului Cluj. Distanța față de municipiul 

reședință de județ, Cluj-Napoca, este de 30 de km la sud-est, de 68 de km față de Alba-Iulia și de 

80 de km față de Tg. Mureș. Municipiul Turda se învecinează cu municipiul Câmpia Turzii (la sud-

est), comuna Călărași (la sud), comuna Mihai Viteazu (la sud-vest), comuna Săndulești (la vest), 

comuna Tureni (la nord-vest), comuna Aiton (la nord), comuna Ploscoș (la nord-est) și comuna 

Viișoara (la est). Prin municipiul Turda trece cea mai importantă arteră de circulație a României 

(E60 – E81 – DN1) care asigură legătura cu municipiile Cluj-Napoca, Alba Iulia, respectiv București, 

oferind acces la alte două drumuri naționale (DN15 și DN75), cât și drumurile județene DJ 107L și 

DJ 161B. Legăturile feroviare sunt realizate prin derivația de CF industrială a magistralei CF 300 

(marfă) și prin linia CF îngustă Turda-Câmpeni (călători). Nu există o stație de cale ferată pentru 

călători. Accesul pe cale aeriană se poate realiza prin intermediul Aeroportului Internațional 

Avram Iancu Cluj (aproximativ 40 de km), respectiv al Aeroportului Internațional Transilvania Tg. 

Mureș (aproximativ 60 de km). 

Suprafața totală a municipiului Turda este de 9.143 ha, acoperind 1,37% din suprafața județului 

Cluj. Suprafața intravilană este de 1780 ha (al treilea municipiu la nivel județean după Cluj-Napoca 

și Dej), reprezentând 10,5% din suprafața intravilană totală a zonelor urbane din județ. 

Relieful are o morfologie variată, care poate fi descrisă prin: complexul interfluvial, complexul 

versanților, complexul de vale și complexul microdepresionar, cu o altitudine situată între 310 m în 

est și 436m în nord-est. Cu un climat de tip temperat-continental, municipiului Turda are cel mai 

cald climat din județ, cu o temperatură medie anuală între 8,4⁰C și 9⁰C, nebulozitate (sub 5,5) și 

cantitate mai redusă de precipitații (550-600 mm anual – umiditatea medie anuală de 70-75%). 

Climatul municipiului este mult mai uscat comparativ cu zonele din apropiere, foehnul generând 

mai frecvent zile cu umezeală relativ scăzută ca și cele senine. Calmul atmosferic este frecvent în 

municipiu, prezentând valori relativ mari între 50% și 70% anual. Vântul are o direcție 

predominant NV-N, viteza medie atingând o valoare anuală de circa 3m/s (maxim 24 m/s în iulie). 
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Figura 1.1.1 Hartă de localizare a municipiului Turda în cadrul României și a județului Cluj hartă a 

municipiului Turda 

 
Teritoriul municipiului are soluri fertile de tip cernoziomic bogate în humus în nord, care permit 

cultivarea tuturor plantelor de cultură (sfeclă de zahăr, cânepă, tutun), plantelor tehnice și a viței 

de vie, precum și soluri aluvionare, humifere, în lunca Arieșului și brune humifere, pe terasele 

Arieșului, permițând cultivarea unui bogat sortiment de plante, inclusiv legume. La nivelul 

municipiului există 233,6 hectare de pădure, reprezentând 13% din suprafața teritoriului 

administrativ (conform PUG 1995). 

Rețeaua hidrografică a municipiului este formată din râul 

Arieș (al cărui debit influențează alimentarea cu apă a 

zonei), 13 lacuri sărate (Tarzan, Csiki, Privighetorii, Roman 

– în est) și 6 lacuri formate prin umplerea cu apă a unor 

vechi mine de sare prăbușite (lacurile Durgău).  

Pe teritoriul municipiului putem găsi următoarele resurse 

naturale ale solului și subsolului: zăcăminte de sare în zona 

vechilor saline, zăcăminte de argilă, balast în lunca 

Arieșului, depozite aluvionare (nisip, pietriș, bolovăniș), 

calcar, ghips, marne. Băile Sărate Turda conțin ape și 

nămoluri cu proprietăți terapeutice. 

 

 

Sursa: Primăria Turda 
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Figura 1.1.2 Harta municipiului Turda 

 

 
Sursa: Primăria Turda 

 

1.2  Populația și caracteristicile demografice 

În conformitate cu rezultatele Recensământului populației și gospodăriilor din 2011, în municipiul 

Turda au domiciliul stabil 47.744 persoane (în scădere cu 8.143 persoane față de recensământul 

anterior, din 2002), reprezentând 7% din populația totală a județului Cluj și 10% din populația 

urbană, situându-se, astfel, pe locul doi la nivel județean (după municipiul reședință de județ, Cluj-

Napoca, care avea 324.576 persoane). Se poate observa că împărțirea pe sexe era destul de 

echilibrată, cu o pondere un pic în favoarea persoanelor de sex feminin 52% (24.860). În 2011, 

ponderea populației în vârstă de muncă (15-64 ani) era de 68,7%, a celei vârstnice (peste 65 de 

ani) de 16,7%, iar restul de 14,6% era reprezentat de tineri (0-14 ani). În acest context indicele de 

îmbătrânire a populației (raport între persoanele vârstnice și cele tinere) era de 1,14, iar 

coeficientul de dependență al persoanelor vârstnice (raport între vârstnici și persoanele de vârste 

active) era de 0,24. În cadrul populației în vârstă de muncă cel mai bine reprezentate (cu ponderi 

de peste 8%) sunt grupele de vârstă 40-44 ani și 55-59 ani. Ponderea persoanelor peste 54 de ani 

era de 32%.  

În funcție de etnie, populația municipiului este majoritar de etnie română (77%), ponderi mari 

ridicate având și maghiarii (8,2%) și romii (5,5%), restul fiind germani, italieni, evrei, ucraineni, 

slovaci, turci, ruși-lipoveni sau de altă etnie.  
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Ca nivel al educației, aproximativ două treimi din populație au absolvit studii secundare (un sfert 

liceale) și 15% au absolvit studii superioare (universitare de licență). 1.004 persoane nu au absolvit 

școala, dintre care o treime sunt analfabete. În aproape toate categoriile de școală absolvită, 

numărul femeilor este mai ridicat decât cel al bărbaților, cu excepția nivelului post-liceal și de 

maiștri și a celui profesional și de ucenici. 

 

Figura 1.2.1 Populația stabilă după etnie, 2011 (nr. persoane) 

 
Sursa: Recensământul general al populației și gospodăriilor, 2011, INS 

 

 

Figura 1.2.2 Populația stabilă de 10 ani și peste, după nivelul de educație, 2011 (%) 

 
Sursa: Recensământul general al populației și gospodăriilor, 2011, INS 
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În ceea ce privește evoluția populației după domiciliu la 1 ianuarie, după 2002 s-a înregistrat o 

scădere a acestei populații de la 60.659 în 2002 la 56.759 în 2017. De-a lungul întregii perioade 

grupa populației în vârstă de muncă a fost predominantă, urmată de persoanele vârstnice (peste 

65 de ani), ponderea cea mai mică înregistrându-se în rândul persoanelor tinere (sub 14 ani). De 

asemenea, putem remarca faptul că raportul între tineri și vârstnici s-a schimbat (dacă în 2002 

aveam 9.669 tineri și 6.871 vârstnici, în 2017 avem doar 7.349 tineri și 9.095 vârstnici), numărul 

persoanelor vârstnice fiind în continuă creștere, ceea ce arată un proces de îmbătrânire a 

populației.  

 

Figura 1.2.3 Evoluția populație după domiciliu la 1 ianuarie, pe grupe de vârstă, 2002-2017 

 
Sursa: Baza de date TEMPO online, INS 

 

1.3  Patrimoniul natural 

Suprafața de spații verzi a municipiului a crescut de la 130 de ha în 2002, la 150 ha în 2012, 

rămânând la acest nivel și în 2015 (INS). În conformitate cu datele oferite de Primăria Turda, 

suprafața totală de terenuri spații verzi aflate în întreținerea SC Prival Ecologic Servis SA Turda este 

de 110.685,2 m2, incluzând aici:  străzi, alveole, portale, scuaruri, parcuri, sensuri giratorii, locuri 

de joacă pentru copii. Cele mai mari suprafețe de spații verzi sunt acoperite de cele trei parcuri 

(57% din total spații verzi): Parcul tineretului – 41.254 m2, Parcul Turda Nouă – 11.935 m2 și Parc 

Teilor – 9.762 m2. 

Cele mai importante obiective de patrimoniu natural din municipiul Turda sunt: 

- Sit NATURA 2000 de importanță comunitară - ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche – cu o 

suprafață de 133 ha 
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- Arie protejată de interes național – Rezervație nr. 2343 – Situl Natura 2000 conține arie 

protejată de interes național (rezervație), prin Legea nr.5/2000 de amenajare a 

teritoriului/Secțiunea a III-a, poziția 2343, cu o suprafața de protecție de 10 ha; 

- Arie de protecție specială avifaunistică - ROSPA0113 Cânepiști – cu o suprafață de 6.200 ha  

Conform Raportului anual privind starea mediului în județul Cluj – 2015, calitatea apelor lacurilor 

aflate pe teritoriul județului Cluj se încadrează la starea de calitate bună, atât din punct de vedere 

ecologic, câr și chimic. Evoluția indicelui de exploatare a apei în perioada 2011-2015 arată o 

îmbunătățire, crescând de la 15,6% la 23,5% (Raportări Compania de Apă Arieș Turda). 

La nivelul municipiului Turda au fost identificate o serie de surse de poluare a mediului: activitatea 

industrială, traficul rutier, traficul feroviar și activitatea umană curentă, dar cea mai importantă 

sursă de poluare, care generează noxe ce depășesc de câteva ori normele admise, este activitatea 

industrială, care poluează atât atmosfera, cât și solul. Principalii emitenți de noxe industriale sunt 

Uzinele Chimice Turda (emite noxe gazoase constituite din clor, acid clorhidric și oxid de carbon) și 

SC Cimentul SA (emite pulberi sedimentabile și dioxid de carbon). Totuși, poluare cu oxid de 

carbon nu depășește cantitatea maximă admisă la distanța de 500m de sursă pe direcția SE și 300-

400m în rest.  

O altă sursă importantă de poluare este circulația rutieră puternică, care străbate localitatea pe 

traseul drumului național DN1-E60. Traficul s-a dublat în ultimii ani, ducând la emisii de dioxid de 

carbon în concentrații care depășesc limitele admise, aria afectată extinzându-se spre cartierele 

Oprișani și Poiana. Circulația rutieră produce și poluare fonică și vibrații (străzi înguste, lipsa 

vegetației de protecție).  

Un factor de poluare în constituie și depozitarea deșeurilor urbane (platforma de gunoi e 

amplasată în amonte de localitate, nu mai are autorizație de funcționare și nu mai are capacitate 

de depozitare. Deșeurile industriale reprezintă o cantitate anuală redusă comparativ cu deșeurile 

menajere, fiind în mare parte inerte din punct de vedere chimic și se depozitează în incinta 

unităților economice, în afara teritoriului administrativ al Turzii sau la rampa de gunoi a orașului. 

 

1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural 

În conformitate cu lista monumentelor istorice 2015, pentru județul Cluj, realizată de Ministerul 

Culturii, pentru municipiul Turda găsim 15 monumente de interes național, dintre care 11 

monumente de arheologie din epoca romană și medievală și 4 monumente de arhitectură. Restul 

de 21 de monumente sunt considerate de interes local, 16 fiind monumente de arhitectură din 

secolele XIV-XVI, XVII-XIX și începutul secolului XX, 3 monumente de for public de la începutul 

anilor ’90 și două monumente memoriale și funerare. Dintre aceste edificii, 27 sunt monumente, 4 

ansamble și 5 situri arheologice. 

În ce privește patrimoniul cultural imaterial, putem menționa multitudinea de reprezentații și 

manifestații artistice care promovează și pun în valoare obiceiurile și tradițiile zonei, cele mai 
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importante fiind realizare de Casa Municipală de Cultură: Primăvara Culturală Turdeană, Festivalul 

de Folclor, Festivalul de Fanfară, Festivalul Raza Soarelui.  

Principalele forme de turism dezvoltate în municipiul Turda sunt:  turismul balnear,  turismul 

istoric,  turismul religios,  turismul cinegetic, turismul montan și turismul de agrement (sursa: 

http://turism.turdainfo.ro) 

La nivelul municipiului Turda, numărul de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare 

turistică a crescut de la 2 în 2002, la 7 în 2013 și a ajuns la 5 unități în 2016, dintre care 2 hoteluri, 

o vilă turistică și 2 pensiuni turistice. Capacitatea de cazare turistică existentă a crescut de la 178 

locuri în 2002 la 291 locuri în 2016 (cu un maxim în 2013 de 316 locuri și fluctuații mai mari în 

perioada 2010-2016). Dintre acestea, 180 de locuri erau oferite în hoteluri și 75 de locuri în 

pensiuni turistice. În ce privește capacitatea de cazare turistică în funcțiune, aceasta a crescut în 

perioada analizată de la 66.062 locuri-zile în 2002 la 124.319 locuri-zile în 2016 (cu scăderi în 

perioadele 2008-2010 și 2011-2013). În prezent nu mai există locuri de cazare  în funcțiune în 

moteluri, hanuri și vile turistice. Majoritatea spațiilor de cazare funcționale sunt oferite de hoteluri 

(65%) și pensiuni turistice (29%), restul de 6% fiind acoperite de pensiunile agroturistice.  

Numărul de vizitatori și turiști au înregistrat fluctuații importante de-a lungul perioadei analizate 

(2002-2016) crescând cu 55%, respectiv de 3,4 ori, creșteri importante înregistrându-se în ultimul 

an, 2015-2016, dublându-se atât numărul de sosiri în structuri de cazare turistică cât și al 

înnoptărilor în aceste structuri.  

 

Figura 1.4.1 Sosiri și înnoptări în structuri de cazare turistică, 2002-2016 

 
Sursa: Baza de date TEMPO online, INS 

 

http://turism.turdainfo.ro/
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În anul 2016 au existat 24.138 vizitatori, reprezentând 5% din numărul total de sosiri în județul Cluj 

și 62.151 de turiști, reprezentând 6% din totalul înnoptărilor din județul Cluj. 65% dintre vizitatori 

s-au cazat în hoteluri și 80% dintre turiști. Restul au fost cazați în pensiuni turistice și agroturistice. 

1.5  Locuirea și accesul la utilități 

Numărul de locuințe existente la sfârșitul anului a crescut în perioada 2002-2016 cu 1.750, 98% 

fiind în proprietate privată. În ceea ce privește numărul de locuințe terminate în 2015 a fost de 23, 

toate fiind realizate din fondurile populației. Cel mai mare număr de locuințe private s-a înregistrat 

în anul 2011, 147 de locuințe, din care 46 au fost realizate din fonduri private, altele decât 

fondurile populației. Suprafața locuibilă a crescut de la 732.091 m2 arie desfășurată în 2002 la 

1.016.414 m2 arie desfășurată în 2015, astfel, suprafața medie pe locuință s-a mărit de la 36 m2/ 

locuință la 47 m2/ locuință în perioada 2002-2015. Conform fișei localității, în anul 2016 au fost 

acordate 77 de autorizații de construcții, acoperind o suprafață utilă de 34.117 m2, dintre care 48 

de autorizații pentru clădiri rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități), 24 pentru alte categorii 

de construcții și 5 autorizații pentru clădiri pentru comerț cu ridicata și amănuntul. 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile a crescut cu 8 km, de la 119,9 km în 

2002 la 128 de km în 2015, capacitatea instalațiilor de producerea a apei potabile reducându-se de 

la 60.480 m3/zi, la 23.500 m3/zi în perioada 2002-2014. Cantitatea de apă potabilă distribuită 

consumatorilor a scăzut și ea de la 4.730 m3 în 2002 la 2.008 m3 în 2015, din care 77% pentru uz 

casnic (în 2015).  În ceea ce privește lungimea totală simplă a conductelor de canalizare, aceasta a 

crescut cu 29 de km, de la 61 km în 2002 la 90,2 km în 2015. Operatorul regional din regiunea 

Turda-Câmpia Turzii este SC COMPANIA DE APĂ ARIEȘ SA Turda. 

Energia termică produsă în județ este furnizată de SC EON Gaz SA și este utilizată pentru procesele 

industriale și pentru încălzirea caselor și producerea de apă caldă. Lungimea totală a conductelor 

de distribuție a gazelor a crescut în perioada 2002-2015 de la 125.6 km la 163 de km, iar cantitatea 

de gaze naturale distribuite a scăzut, în aceeași perioadă de la 75.103 m la 33.280, dintre care, 

aproape jumătate a fost distribuită consumatorilor casnici. Municipiul Turda se alimentează cu gaz 

de la Ceanu Mare, iar stația de reglare, măsură și predare este amplasată la limita de S a 

municipiului, în zona industrială, fiind dotată cu panou de filtre, panou de reglare, panou de 

măsură, stație de odorizare. Sistemul de distribuție a gazului metan este compus din rețea de 

repartiție de presiune medie și redusă. Încălzirea municipiului se realizează prin: sobe alimentate 

cu gaz metan sau combustibili lichizi / solizi, centrale termice individuale sau de cvartal și centrale 

termice industriale.  

Distribuția energiei electrice este asigurată de SC ELECTRICA SA, alimentarea realizându-se din 

sistemul energetic național, prin intermediul a 5 stații de transformare, amplasate la limita de S-V 

a municipiului. Din cele 5 stații, două deservesc consumatorii casnici, dotările și unii consumatori 

industriali (Stația Poiana, Stația oraș Turda), iar celelalte trei deservesc marii consumatori 

industriali (Chimica, Silica, Mihai Viteazul). Municipiul Turda este alimentat cu energie electrică 
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prin intermediul a 92 de posturi de transformare cu o putere totală instalată de 55.000 kVA. 

Consumul anual de energie electrică la nivelul localității este de 213.896 MWh, din care 26.466 

MWh pentru consumatorii casnici.  

 

Figura 1.5.1 Lungimea rețelelor de utilități (apă, canal, gaze) 2002-2015 

 
Sursa: Baza de date TEMPO online, INS 

 

Serviciile de salubrizare sunt oferite de SC Domeniul Public Turda, incluzând măturat, stropit, 

spălat și întreținere căi publice, curățat și transportat zăpada de pe căile publice și menținerea 

acestora în funcțiune de timp de polei și îngheț. Sectorul salubritate are în dotare 

automăturătoare, autocompactor, autoîncărcător gunoi menajer și autobasculante de 16 tone. 

 

1.6  Profilul economic (ocupare și mediul de afaceri la nivel local) 

- maximum 3 pagini 

Sectoarele predominante ale municipiului Turda sunt Comerț cu ridicata și cu amănuntul. 

Repararea autovehiculelor și motocicletelor, Transport și depozitare, Construcții și Industria 

prelucrătoare. Cea mai mare pondere în cifra de afaceri o au serviciile (47%), cu comerțul deținând 

o pondere de 59%, urmată de industrie (38%), iar în cadrul industriei o pondere mai ridicată o are 

industria prelucrătoare (86%). 

Datele ONRC din 2016, privind profesioniștii din localitatea Turda cu date de bilanț, arată o 

scădere a numărului de firme de la 1708 în 2012 la 1675 de firme în 2016. Dintre aceste 

întreprinderi, 93% sunt reprezentate de microîntreprinderi (sub 10 angajați), 92 de întreprinderi 

mici (10-49 de angajați), 17 întreprinderi mijlocii (50-250 de angajați) și 3 întreprinderi mari cu 

peste 250 de angajați) (MMM AUTOPARTS SRL – CAEN 2932 Fabricarea altor piese și accesorii 
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pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, LAPP INSULATORS SA  - CAEN 2343 

Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică și COMPANIA DE APĂ ARIES SA – CAEN 

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei). De asemenea, în 2016, 1.492 firme au înregistrat cifre 

de afaceri sub 1 mld. lei, 134 de firme au avut cifre de afaceri între 1 și 5 mld. lei, 24 au obținut 

cifre de afaceri între 5 și 10 mld. lei, iar restul de 25 de firme au înregistrat cifre de afaceri de peste 

10 mld. lei, cea mai mare fiind obținută de MMM AUTOPARTS SRL – CAEN 2932 Fabricarea altor 

piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule – 136.532.256 mii lei; 

cifra totală de afaceri a acestor firme a ajuns la 1.387.542.793 mii lei. Cifre de afaceri mai ridicate 

au fost înregistrate în domeniile 2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică, 2362 

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții și 4120 Lucrări de construcție a clădirilor 

rezidențiale și nerezidențiale. 

Tabel 1.6.1 Profesioniști din localitatea Turda cu date de bilanț, 2016 

Secțiune CAEN Număr 

de firme 

Cifra de 

afaceri 

Număr de 

salariați 

A. Agricultură, silvicultură și pescuit 19 12.713.135 78 

B. Industria extractivă 7 43.763.933 141 

C. Industria prelucrătoare 149 445.410.286 2.436 

D. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, 

gaze, apă caldă și aer condiționat 

3   

E. Distribuția apei, Salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare 

7 31.562.660 441 

F. Construcții 224 202.575.341 967 

G. Comerț cu ridicata și cu amănuntul. Repararea 

autovehiculelor și motocicletelor 

530 384.744.549 1.337 

H. Transport și depozitare 225 160.467.325 827 

I. Hoteluri și restaurante 80 24.366.984 276 

J. Informații și comunicații 34 4.669.249 22 

K. Intermedieri financiare și asigurări 26 1.486.563 25 

L. Tranzacții imobiliare 57 5.331.721 50 

M. Activități profesionale, științifice și tehnice 142 22.242.651 207 

N. Activități de servicii administrative și activități de 

servicii suport 

59 13.696.501 113 

P. Învățământ 12 1.083.639 26 

Q. Sănătate și asistență socială 50 14.370.391 154 

R. Activități de spectacole, culturale și recreative 14 15.459.318 136 

S. Alte activități de servicii 37 3.628.547 53 

Sursa: ONRC 
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După cum se observă din tabelul de mai sus, cele mai multe firme își desfășoară activitatea în 

domeniile Comerț cu ridicata și amănuntul (în special comerțul cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; comerț cu 

ridicata nespecializat), Transport și depozitare (în special transporturi terestre și transporturi prin 

conducte – transporturi rutiere de mărfuri), Construcții (în special construcții de clădiri – lucrări de 

construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de 

aer condiționat), Industria prelucrătoare (în special industria construcțiilor metalice și a produselor 

din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații; industria alimentară; fabricarea altor produse din 

minerale nemetalice; fabricarea de mobilă; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte) și activități 

profesionale, științifice și tehnice (în special activități de consultanță pentru afaceri și 

management). Cea mai mare cifră de afaceri s-a înregistrat în cadrul industriei prelucrătoare (32% 

din cifra de afaceri totală).  

În conformitate cu fișa localității, în anul 2015, în municipiul Turda existau 1294 de întreprinderi 

active, cu o cifră totală de afaceri de 1.301.889.069 mii lei, dintre care 68,3% sunt întreprinderi 

non-comerț active, care contribuiau cu 67,9% la cifra de afaceri. Cele mai multe întreprinderi 

active erau din domeniile Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor 

(CAEN 47 – 264 întreprinderi) și transporturi terestre și transporturi prin conducte (CAEN 49 

Transporturi terestre și transporturi prin conducte – 182 întreprinderi). Întreprinderile active care 

au contribuit cu peste 10% din cifra de afaceri a municipiului sunt din următoarele domenii: CAEN 

47 Comerț cu amănuntul, ce excepția autovehiculelor și motocicletelor, CAEN 46 Comerț cu 

ridicata ce excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, CAEN 23 Fabricarea altor produse 

din minerale nemetalice și CAEN 49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte. 

La recensământul din 2011, populația în vârstă de muncă reprezenta 69%, ponderea populației 

ocupate în total populație era de 35%, iar a șomerilor de 4%. Peste jumătate din populația în 

vârstă de muncă era salariată.  

În conformitate cu datele INS, numărul mediu al salariaților a scăzut în perioada 2002-2015, de la 

12.548 de persoane la 9.706 persoane. În ceea ce privește numărul șomerilor înregistrați, putem 

observa o scădere de la 1.706 în anul 2010 la 650 în anul 2016. În decursul anului 2017 acest 

număr a scăzut de la 689 în luna ianuarie la 582 în luna iunie (ultimele date disponibile pe baza de 

date TEMPO online sunt pentru luna iunie 2017). Numărul șomerilor de sex feminin este mai 

ridicat decât al celor de sex masculin, iar ponderea femeilor în rândul șomerilor a crescut de la 

51% în 2010, la 68% în 2016, cu valori și mai ridicate în prima jumătate a anului 2017 (ajungând la 

88% în luna iunie 2017). De asemenea, s-a înregistrat o scădere în ponderea șomerilor înregistrați 

în total resurse de muncă de la 4,2% în 2010 la 1,7% în 2016. Și în cazul acestui indicator se 

înregistrează valori mai mari în rândul femeilor. În anul 2016 ponderea șomerilor de sex masculin 

în total resurse de muncă era de 1,1%, iar a celor de sex feminin de 2,3%. În iunie 2017, se remarcă 

o scădere a ponderii șomerilor de sex masculin la 0,4% și o creștere a ponderii șomerilor de sex 

feminin la 2,7%. 
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Investițiile publice s-au redus în perioada 2012-2016 de la 16.125.789,61 lei la 8.726.675,94 lei. 

Principalele oportunități sunt date de dezvoltare sunt date de faptul că există o pondere ridicată a 

populației în vârstă de muncă, există câteva întreprinderi mari (ca și număr de salariați) și un 

număr ridicat de microîntreprinderi. 25 de firme au înregistrat cifre de afaceri de peste 10 mld. Lei. 

Totuși, numărul de firme s-a redus în perioada 2012-2016. Sectoarele comerțului, construcțiilor și 

industriei prelucrătoare sunt dominante. Domeniile în care s-a dezvoltat economia nu au valoare 

adăugată foarte ridicată. Numărul de salariați s-a redus, dar și cel al șomerilor. Șomajul este mai 

ridicat și în creștere în rândul femeilor. 

  

1.7  Instituții locale și servicii publice 

Numărul de unități școlare s-a redus de la 30 în 2002 la 18 în anul 2016, datorită reducerii 

numărului de unități de învățământ preșcolar de la 16 la 5 în perioada 2002-2016. În prezent există 

5 unități de învățământ preșcolar, câte 6 unități de învățământ primar & gimnazial și liceal și o 

unitate de învățământ postliceal. Aceste unități au la dispoziție 365 de săli de clasă (cabinete 

școlare / amfiteatre, sunt dotate cu 62 de laboratoare școlare, 788 de PC-uri, cu 14 săli de 

gimnastică, 15 terenuri de sport. Unitățile școlare sunt deservite de 444 de persoane ca și personal 

didactic (în scădere cu 333 de persoane față de 2002). Populația școlară s-a redus în ultimii 14 ani 

cu 3.999 de persoane, ajungând în 2016 la 7.683 copii și elevi. Această tendință de scădere se 

poate observa la toate nivele de educație, dar cea mai puternică reducere a numărului de elevi 

înscriși se constată în cazul învățământului profesional. O analiză a numărului de absolvenți pe 

niveluri de educație ne arată, de asemenea, o reducerea a acestora de la 1.471 în 2010 la 1.157 în 

2015. Din totalul elevilor înscriși pe diferite nivele de educație, doar 17% au absolvit. Cea mai mare 

rată de absolvire se înregistrează în cazul învățământului postliceal și de maiștri, iar rate mai mici 

în cazul învățământului primar & gimnazial (11%) și profesional (17%). 

În municipiul Turda se găseau, în 2015, 171 de unități sanitare, dintre care 14 publice și 157 

private. În proprietate publică existau un spital, un ambulatoriu integrat spitalului, un dispensar 

medical, 3 cabinete școlare, o farmacie, 6 laboratoare medicale și o unitate încadrată la alt tip de 

cabinete medicale. Pentru toate categoriile de unități sanitare s-a înregistrat o creștere a 

numărului comparativ cu 2002. Numărul de paturi din spitale a scăzut de la 491 în 2002 la 356 în 

2015. În ce privește personalul medico-sanitar, în 2015, era reprezentat de 446 de persoane, 

dintre care 57% în mediul public. În perioada 2002-2015 putem observa o scădere importantă a 

personalului medico-sanitar din mediul public, mai ales la categoria medici și o creștere a 

numărului personalului medico-sanitar din mediul privat.  

Principalul actor în domeniul protecției sociale și asistenței comunitare este Serviciul Public de 

Asistență Socială Turda, serviciu subordonat Consiliului Local și primarului, având în subordine 16 

centre și compartimente. Acest serviciu oferă  servicii sociale în domeniul protecția copilului a 

familiei, a persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap și a oricăror 
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persoane aflate în nevoie, prin intermediul cantinelor sociale, a centrelor de îngrijire de zi, a 

adăposturilor pentru persoane fără locuință și a locuințelor sociale. În perioada 2012-2016 

numărul de dosare și al persoanelor care au beneficiate de diferite forme de ajutor social a crescut 

în cazul dosarelor pentru venit minim garantat (649 dosare în 2016), dosarelor pentru alocații 

pentru susținerea familiei (1.071 dosare în 2016) și al indemnizațiilor pentru persoane cu handicap 

(348 persoane în 2016). În cazul celorlalte forme de beneficii sociale s-au înregistrat scăderi: 

ajutoare pentru încălzire, asistenți personali pentru persoane cu handicap, ajutoare prin POAD și 

ajutoare de urgență. De asemenea, se poate observa o scădere a numărului de persoane care 

beneficiază de servicii sociale în toate centrele. 

Conform informațiilor oferite de Primări Turda, la nivelul municipiului Turda există 8 suprafețe de 

teren (2.654 m2) pe care sunt instalate corpuri de joacă pentru copii: Parcul Tineretului (1.150 

m2), Parcul Teilor (750 m2), Parcul Turda Nouă (220 m2), Scuarul str. Rapsodiei (225 m2), 

Monument Horea, Cloșca și Crișan (115 m2), în spatele complexului micro 2 I. Opriș, str. Rapsodiei 

și Scuar str. Avram Iancu. 

În municipiul Turda există 845 de locuri de parcare amenajate, fie ca parcări rezidențiale, fie ca 

parcări cu plată. Numărul de parcări cu plată reprezintă aproximativ 55% din totalul locurilor de 

parcare amenajate. Cel mai mare număr de parcări sunt amenajate pe străzile Calea Victoriei, 

Libertății și Dr. I. Rațiu. În ce privește numărul de parcări rezidențiale (385) se remarcă faptul că 

acestea depășesc numărul de autoturisme/stradă/zonă, care este de 355, conform datelor oferite 

de primăria Turda.  

Numărul de pasageri care utilizează transport public local se ridică la 1.600.000 pasageri / an. 

Lungimea rețelei de transport public este de 138 km și este acoperită de 8 linii (10, 12, 13, 14, 15, 

15B, 16, 17, 18), care asigură legătura între Micro III și Turda Nouă, Spital, Stațiune, Hotel Băi, 

Ștrand Băi Sărate, Zona Industrială și Durgău-Salina, precum și între Turda Nouă și Zona Industrială 

și între Solaris și Spital. Numărul de vehicule în inventar pentru transport public local de pasageri a 

scăzut de la 63 în 2002 la 21 în 2016. Aceste vehicule sunt reprezentate de autobuze și microbuze.  

La nivelul municipiului nu există piste de bicicletă, dar prin intermediul SDIMMT sunt propuși până 

la 32 km până în anul 2033.  

 

1.8  Organizații ale societății civile 

În municipiul Truda există 51 de ONG-uri, dintre care 19 activează în domeniul culturii și 

turismului, 13 în domeniul social , 8 în domeniul sportului, 5 în domeniul activităților cu tineri, câte 

2 în domeniile protecției mediului și protecției animalelor și unul în domeniul dezvoltării 

antreprenoriale. ONG-urile din domeniul social au preocupări în ceea ce privește: sprijinirea 

diabeticilor, îngrijirea vârstnicilor, integrarea și recuperarea copiilor și tinerilor cu handicap, 

grădinițe, activități caritabile și sprijinul comunității, activități de sănătate, sprijinirea 

nevăzătorilor, sprijinirea pensionarilor, sprijinirea persoanelor cu handicap neuromotor și 
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sprijinirea pacienților cu afecțiuni hepatice. Sporturile vizate de ONG-urile din domeniul sportului 

sunt: fotbal, baschet, powrlifting, haltere, alpinism, sporturi montane, înot, ski și dans sportiv și de 

societate. 

În cele ce urmează, vom prezenta câteva dintre activitățile derulate de aceste ONG-uri în 

municipiul Truda: 

- Asociația Camera de Sus: a organizat în 1 iunie 2017 o excursie pentru copii din familii 

monoparentale sau asistate social, iar în 10 iunie 2017 Cross Umanitar: Fii campion! Aleargă 

pentru o cauza nobilă! 

- Fundația Speranța Diabeticilor: oferă zilnic consiliere informațională în vederea accesului 

la servicii medicale și sociale, zilnic; grupuri de suport pentru persoanele suferinde de diabet și 

familiile acestora; consiliere privind utilizarea glucometrelor și modalități de automonitorizare 

pentru a preveni apariția complicațiilor; glucometre și teste gratuite în funcție de sponsorizările 

primite; asigură medicația prin împrumut între beneficiari (sistem întrajutorare); asigură 

reprezentare în fata Comisiei de Evaluare a Gradului de Handicap pentru Adulți; face demersurile 

necesare pentru îmbunătățirea Programului Național de Diabet; organizează activități de 

socializare cu diverse ocazii 

- Asociația Persoanelor Cu Handicap Neuromotor „Oameni Pentru Oameni” a organizat în 

10 iunie 2017 Cross-ul Umanitar în parteneriat cu Asociația Camera de Sus; facilitează întâlnirii 

între sponsorilor și persoanele cu handicap locomotor; organizează activități sportive și participare 

la campionate naționale. 

- Club Rotary Turda - În perioada 19-20.03.2016, Clubul Rotary Turda a finalizat proiectul 

,,Sănătate prin prietenie”, proiect care a avut ca scop efectuarea unui screening-prin măsurători 

ecografice, E.K.G., a valorilor glicemice și a tensiunii arteriale pentru populația din localitățile 

limitrofe municipiului Turda. În 29 mai 2016, în Parcul Central Clubul Rotary Turda a 

organizat Crosul Rotary Turda- Ediția a I-a - eveniment dedicat Zilei Internaționale a copilului, 

urmărindu-se prin aceasta dăruirea de către clubul a sănătății prin mișcare. Fondurile obținute prin 

această competiție au fost donate Asociației Turdasport, pentru pregătirea a 2 atleți turdeni 

calificați la Campionatul European de atletism. 

- Apah-Ro Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România – organizează 

evenimente anual (de cinci ani încoace): Campanii de informare și testare (în parteneriat cu 

Spitalul Municipal Turda, Serviciul de Asistență Socială Turda și cu alte instituții din oraș) pentru 

protejarea împotriva virusului hepatic; Ziua Mamei cu Hepatită – acțiune dedicată tinerelor femei 

care își doresc să fie mame și care sunt depistate cu hepatită virală; Conferința Regională a 

Asociației – HepatoPac - o acțiune desfășurată la Cluj Napoca care are ca scop informarea corectă 

a cetățenilor cu privire la afecțiunile hepatice; Ziua Mondială a Hepatitei – eveniment  desfășurat 

pentru a se transmite faptul ca hepatita este o boala tăcuta care afectează foarte multe persoane; 

Față în față, medic–pacient, o acțiune prin care se dorește o corectă informare a publicului larg, 
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dar și crearea unei legături mai strânse între medici și pacienți; Un zâmbet de Crăciun, eveniment 

caritabil – are ca scop transmiterea celor mai calde sentimente ale asociației către membrii săi.  

- Fundația Filantropică Sfînta Irina Turda organizează activități pentru copii cu dizabilități, cu 

implicarea familiilor copiilor, organizate anual: Ziua mamei - spectacol susținut de copii  pentru 

mămici; 1 iunie - împărțirea cadourilor pentru copii, jocuri, socializare cu copii de la școli și 

grădinițe normale; 5 mai - Sărbătoarea Hramului bisericii; Ziua toamnei; 3 decembrie - Ziua 

persoanelor cu dizabilități; Sărbătoarea de Crăciun: cadouri pentru copii, spectacol; Crăciun - 

cadouri pentru copii, spectacol. 

- Centrul Rațiu pentru Democrație organizează diverse evenimente (Crăciun pentru copii) 

concursuri și seminarii naționale (Toleranță și conviețuire în spațiul public, Tinerii combat 

excluziunea socială) și dezvoltă proiecte care urmăresc promovarea democrației (Soluțiile tale, 

democrația ta) și a cetățeniei active în rândul tinerilor (Cetățenie activă prin participarea tinerilor – 

proiect prin care și-au propus  să crească nivelul de participare civică și cetățenie activă a tinerilor 

cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani). 

 

1.9  Experienţa locală privind proiectele cu finanţare europeană 

Conform Organigramei, în cadrul Primăriei Turda există Serviciul finanțări externe și relații 

internaționale și Compartimentul management de proiecte. 

Primăria Turda a implementat 12 proiecte finanțate din fonduri europene sau guvernamentale. 

Experiența Primăriei în gestionarea proiectelor finanțare din fonduri europene este mai veche, 

având în vedere ca au fost finalizate 5 proiecte finanțate prin programul PHARE (2001, 2002, 2006, 

2004-2006,  și unul prin programul ISPA. De asemenea, în ultimii cinci ani, Primăria a finalizat 5 

proiecte finanțate din fonduri europene cu o valoare totală de 235.982.406,43 lei. Două proiecte 

au fost finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-203, axele 3 și 5: ”Reabilitarea, 

modernizarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Mihai Viteazul, Turda” și 

”Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivității Regiunii Nord-Vest 

(Turda-Sângeorz-Băi)”. Alte două proiecte au fost finanțate prin POS Mediu 2007-2013: 

”Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii” și 

”Managementul sitului Natura 2000 “Sărăturile Ocna Veche””. Al cincilea proiect a fost finanțat 

prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, Program PA16/RO12 “Conservarea și revitalizarea 

patrimoniului cultural și natural”: ”Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea 

economică a centrului istoric al municipiului Turda”. 

Proiectele considerate cele mai relevante pentru elaborarea, implementare, monitorizarea și 

evaluare Strategiei de Dezvoltare Locală sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Titlul proiectului 1 Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda-Câmpia 
Turzii 

Perioada 2008 – 2013 
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Bugetul 213.920.013,97 Lei 

Sursa de finanțare Programului Operațional Sectorial MEDIU 

Aplicant / Beneficiar S.C.COMPANIA DE APA ARIEȘ S.A., operator regional în Bazinul Mureș – Arieș 

Parteneri Municipiul Turda 

Principalele activități Achiziție apometre, Achiziția de vehicule operaționale, Achiziția unui sistem SCADA, 
Asistență Tehnică, Auditul proiectului 

Numărul și tipul 
beneficiarilor, 
comunitatea țintă 

Locuitorii din regiunea Turda – Câmpia Turzii 

Stadiu Finalizat 

Impact Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă, inclusiv a stației de tratare a apei 
potabile, sistemului de apă uzată, inclusiv a stației de epurare a apelor uzate, precum și 
îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către Compania de Apă Arieș, ținând cont de 
cerințele naționale și europene pentru sectorul de apă și apă uzată. 

Conexiune Se va semna contract pe POIM etapa II, continuă extinderea rețelei de apă potabilă și a 
apei uzate, beneficiari fiind și persoane din zonele defavorizate menționate în proiect 
(cele 5 ZUM) 

Titlul proiectului 2 Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Mihai 
Viteazul, Turda 

Perioada 2011-2014 

Bugetul 9.496.545,08 Lei 

Sursa de finanțare POR (Programul Operațional Regional), Axa 3, DMI 3.4 

Aplicant / Beneficiar UAT Municipiul Turda 

Principalele activități Managementul proiectului, Realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și 
eficientizare energetică, Supravegherea lucrărilor, Dotare cu echipamente și mobilier, 
Publicitate și promovarea proiectului, Audit 

Numărul și tipul 
beneficiarilor, 
comunitatea țintă 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de toate persoanele indiferent de sex, rasă, 
religie, vârstă, dizabilități din mun. Turda și din comunele limitrofe care îndeplinesc 
condițiile impuse de către legislația română în domeniul educațional pentru accederea la 
activități instructiv-educative din cadrul Colegiului Național Mihai Viteazul Turda (cca 556 
elevi ai CNMV cuprinși în învățământul gimnazial și liceal, 65 cadre didactice și personal 
auxiliar angajate ale CNMV 

Stadiu Finalizat 

Impact Condiții bune pentru elevi, punerea în funcțiune a cantinei CNMV 

Conexiune Persoanele din zonele defavorizate menționate în proiect (cele 5 ZUM) au posibilitatea 
de a învăța la această instituție de învățământ 

Titlul proiectului 3 Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a centrului 
istoric al municipiului Turda 

Perioada martie 2015-aprilie 2016 

Bugetul 323.903 lei 

Sursa de finanțare Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, Program PA16/RO12 “Conservarea și revitalizarea 
patrimoniului cultural și natural” 

Aplicant / Beneficiar UAT Municipiul Turda 

Principalele activități Managementul  proiectului, Elaborarea documentelor, Editarea și tipărirea, Publicitatea 
și promovarea proiectului 

Numărul și tipul 
beneficiarilor, 
comunitatea țintă 

UAT Municipiul Turda, proprietarii de clădiri componente ale Ansamblului urban central, 
Specialiști în urbanism și amenajarea teritoriului, Potențiali investitori, Turiștii români și 
străini ori persoanele aflate în tranzit/vizitatori ocazionali, Agenți economici din zona ce 
face obiectul proiectului 

Stadiu Finalizat 

Impact Municipiul Turda a obținut documente de planificare strategică și management integrat 
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al zonei centrale, istorice 

Conexiune Limitrof acestei zone este necesară sistematizarea zonei Barbu Lăutaru. Se va elabora și 
un proiect de restaurare și reabilitare a zonei pietonale în centrul istoric. Se va realiza 
inclusiv salubrizarea și amenajarea curților interioare adiacente pieței centrale 

 

2. Identificarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea 

DLRC 

2.1 Prezentarea generală a teritoriului SDL 

Cu cei 57.341 de locuitori ai săi, întreaga suprafață a municipiului Turda este avută în vedere 

pentru implementarea de proiecte de incluziune a zonelor urbane defavorizate utilizând 

metodologia DLRC. 

2.1.1 Delimitarea teritoriului SDL și întocmirea planului  

Teritoriul SDL: întreaga suprafață a municipiului Turda. 

În cadrul teritoriului SDL, municipiul Turda, au fost identificate 5 comunități marginalizate. Cele 5 

comunități marginalizate identificate şi validate sunt: comunitatea Margaretelor, comunitatea din 

bloc ELTA, comunitatea de pe Calea Victoriei, zona industrială şi Comunitatea Barbu Lăutaru. 

 Figura 1. Municipiul Turda și zonele dezavantajate identificate 

  
Sursa: Google maps. Ce este colorat cu roşu identifică localizarea zonelor marginalizate din 

municipiu. 
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  Delimitare teritorială a zonelor marginalizate 

ZUM 1. Comunitatea 

Margaretelor cartier Poiana, nr. 2-68 

ZUM 2. Comunitatea 

din bloc ELTA str. Tineretului nr. 28-30. La nr.28 ap.1-47B 

ZUM 3. Comunitatea 

de pe Calea Victoriei 

Se suprapune complet peste zona de recensământ 552680073 : str. 

Victoriei nr. 132, 134, 136 

ZUM 4. Zona 

industrială 

Se suprapune complet peste zonele de recensământ  

• 552680149 : str. 22 decembrie 1989, nr. 10, 10a, 12a,b,c,f, 14, 16, 

18,20, 22, 8a, str. Teclu nr. 9, 11a, b, c, d, 13A, Str. Stefan cel Mare, 

nr. 2a 

• 552680152 : str. Chimiştilor nr. 2, 4, Str. Arieşului nr. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24a, 1a, Str. Zidarilor  nr. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 

• 552680153 : str. Intrarea armatei nr.1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, str. 22 

decembrie nr. 56, 28, 34, 38a, c, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 

str. Teclu nr. 2, 3, 5, 13, 13a, b, e, I, 15, 17, 17a, 18, 19, 21a, 23, 23a, 

25, 27, 27a, 29, 29a, 31, 33, 33a, b, 39b, 41, 43, 52a, 26 

• 552680120 : str. Intrarea depoului nr. 1, 2, 3, 4, 5a, 5, 6, 7, 7a, 8, 10, 

10b, 12, 14, str. 22 Decembrie nr. 5, 7, 9, 9a,b, c, 11, 11a,b, 13, str. 

Ceferişrilor nr. 2, Str. Fabricii nr. 49, 51, 51a,b, 53a, b, 53, 55, 55a, 57, 

57a, 61, 61a, 63, 65, 67, 41a, 73, 77, 79, 81, 83, Str. Horticulturii fn, 

nr. 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 17, str. Negru Vodă nr. 2c, 

2a, 8a,b, 10, 10a, 17, 19, 21, 23, 25 

ZUM 5. Comunitatea 

Barbu Lăutaru 

Se suprapune complet peste zona de recensământ 552680163 : str. G. 

Enescu nr. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 13a, 15, 17, 19, 21, Str. Intrarea Viorilor nr. 

1, str. Muzeelor nr. 9, Str. Castanilor nr. 9, 7, 9, 11, 13, str. Barbu Lautaru 

nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ,14, 18, 18a, 20, 22, 24, 28, 30, 32,, str. Labirint nr. 2, 

3, 5, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 33, 35, Str. Ioan Budai Deleanu 

nr. 1, 1a, 2, 2b, 3, 4, 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, str. Viilor nr. 2, 4, 6, 8, 

8b, 10, 12, 14, 16a, 16, 18,, 22, 24, 26 

Decizia referitoare la delimitarea exactă a teritoriului SDLa parţinut GAL. Teritoriul SDL s-a  

delimitat pe baza prevederilor Planului Urbanistic General (PUG), astfel încât să îndeplinească 

condițiile de dimensiune și coerență prezentate mai sus  și să cuprindă cel puțin un ZUM alături de 

zona urbană funcțională aferentă.  

ANEXA 1: Planul cu delimitarea teritoriului SDL și fotografii relevante din zonele cuprinse. 
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2.1.2  Principalele caracteristici geografice 

Teritoriul SDL este municipiul Turda și este amplasat in sud-estul județului Cluj, regiunea de 

dezvoltare Nord-Vest, România, având coordonatele 46⁰34′15″N 23⁰46′45″. Cele 5 zone 

marginalizate identificate sunt situate în interiorul SDL după cum urmează: ZUM 1 în extremitatea 

estică a orașului, ZUM 2 în estul orașului (în apropiere de Parcul Tineretului), ZUM 3 în estul 

orașului, ZUM 4 în sudul orașului (la sud de râul Arieș) și ZUM 5 în apropiere de centrul orașului, 

spre nord, pe drumul care urcă spre Salina Turda. 

Comunitatea Margareta Este una dintre cele mai vechi comunități de romi din Turda, situată în 

centrul cartierului Poieni. Cartierul Poiana a fost o comună, asimilată în perioada industrializării, 

părând mai degrabă o zonă rurală. Comunitatea ELTA este situată într-un bloc social, localizat într-

un șir de alte blocuri construite la începutul anilor 1970 de către întreprinderile din Turda. 

Comunitatea de la Calea Victoriei se află într-un bloc social din cartierul Oprișani, într-un grup de 

alte blocuri de patru etaje. Comunitatea Zona industrială este izolată față de restul orașului. 

Fabrica de ciment și-a construit propria colonie de case și două blocuri, unde au locuit angajații 

întreprinderii. În cadrul acestei comunități, zona Teclu este cea mai mare și mai săracă comunitate 

de romi. Comunitatea Barbu Lăutaru este una vizibilă și foarte veche (peste 100 de ani) și se 

găsește în zona periferică centrului orașului Turda. După cum se poate observa, două comunități 

au o istorie de cel puțin o sută de ani (ZUM1 și ZUM5), iar restul țin de o istorie mai recentă și sunt 

legate de dezvoltarea industrială a perioadei comuniste, devenind comunități compacte de romi 

după 1989. 

2.1.3  Patrimoniul natural 

Patrimoniul natural al municipiului este format din râul Arieș, lacuri sărate și lacuri formate prin 

umplerea cu apă a unor vechi mine de sare prăbușite. Prin interiorul ZUM 4 Zona industrială trece 

Arieșul, care poate fi văzut ca o barieră. În cardul acestui ZUM mai există și alte bariere fizice 

precum garduri și linii de cale ferată uzinală. În celelalte ZUM-uri nu există astfel de bariere. Zona 

industrială este situată lângă șoseaua de trafic greu, ceea ce produce poluarea aerului și poluare 

fonică. Tot aici există deșeuri menajere și industriale (deșeuri toxice, dărâmături industriale, zone 

însemnate cu gunoi, rezervoare încă pline cu substanțe toxice lichide. În Zona industrială există o 

rampă de gunoi. De asemenea, în comunitatea Electroceramica există gunoi menajer în jurul 

blocului. Comunitatea Barbu Lăutaru se află în apropierea Salinei Turda și a lacurilor din zonă. 

Comunitatea Electroceramica este situată lângă parc, iar comunitatea de pe Calea Victoriei are 

spații verzi. 

2.1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural 

Pe teritoriul zonelor urbane marginalizate nu există monumente istorice, dar există clădiri ce pot fi 

valorificate prin reconversie funcțională. ZUM-urile nu sunt incluse în zone protejate.  

Comunitățile din cele 5 ZUM-uri nu sunt de romi tradiționali. Portul tradițional rom nu există și nu 

există elemente specifice care să identifice membrii comunităților în exteriorul acestora. Nu există 
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mobilitate în și din comunitate. Singurele mobilități sunt legate de căsătorii sau plecatul la muncă 

în străinătate. 

2.2. Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL (inclusiv ZUM) 

2.2.1. Studiul de referință reprezentativ la nivelul populației din teritoriul SDL 

Scopul Studiului de referință a fost de a furniza date statistice care să fundamenteze Analiza 

diagnostic a nevoilor și problemelor populației din cele 5 ZUM identificate, din teritoriul SDL pe 

care GAL vizează să le soluționeze. S-au folosit atât metode cantitative cât și calitative. 

Chestionarul folosit, metoda de eșantionare precum și ghidurile de interviu/focus grup, numărul 

de participanți la acestea sunt descrise detaliat în cadrul Anexei 3. 

Cercetarea pe tren a presupus două etape:  

(1) studiul asupra comunităților marginalizate selectate spre intervenție pentru a oferi date 

statistice solide cu privire la numărul, caracteristicele demografice și socio-economice ale 

populației, precum și principalele probleme cu care se confruntă în ceea ce privește: infrastructura 

și locuirea, ocuparea și educația adulților, veniturile și cheltuielile gospodăriilor, educația copiilor, 

accesul la servicii (publice, sociale, de sănătate etc.), organizarea și relațiile din comunitate, 

relațiile în afara comunității și imaginea publică a fiecărei zone marginalizate incluse în studiu. 

A fost realizat un chestionar care a cuprins elementele prevăzute in anexa Documente suport 

pentru elaborarea secțiunilor strategiei de dezvoltare locală: identificarea potențialelor grupuri 

țintă prin studiul de referință și fișa de identificare a problemelor comunității, precum și alte 

aspecte prevăzute în Modelul cadru de realizare a strategiei de dezvoltare locală.  

Pentru 2 din cele 5 zone marginalizate s-a realizat un recensământ, chestionarul fiind aplicat în 

toate gospodăriile din zonă, culegându-se informații despre toate persoanele care locuiesc în 

fiecare gospodărie. Pentru celelalte ZUM-uri culegerea datelor cu ajutorul chestionarului a fost 

realizată pe baza unui pas de eșantionare reprezentativă statistic.  

 (2) consultarea tuturor părților interesate, participante la GAL în vedere identificarea măsurilor 

posibile de intervenție pentru rezolvarea problemelor determinate prin studiu. Prin interviuri au 

fost investigate și punctele de vedere ale celorlalte părți interesate implicate în proces (autoritate 

locală, societate civilă, mediu privat, mass-media, Agenție de Dezvoltare Regională). 

Pe baza datelor din Studiul de referință va fi determinat tipul de comunitate roma sau non-roma 

atât la nivelul teritoriului SDL, cât și pentru fiecare zonă distinctă (ZUM sau zonă funcțională 

aferentă) și vor fi validate cele 2 zone ZUM care nu se regăsesc identic în Atlasul Zonelor Urbane 

Marginalizate. 

ANEXA 2: Declarație pe propria răspundere privind datele utilizate în cadrul Studiului de 

referință, cu asumarea faptului că, în situația în care, pe parcursul verificărilor, se vor identifica 

date incorecte/nereale, SDL va fi declarată neeligibilă. 
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ANEXA 3: Metodologia și instrumentele de cercetare (chestionarul/ chestionarele și ghidurile de 

interviuri/focus grup) folosite în Studiul de referință1.  

ANEXA 4: Baza de microdate primare rezultată din Studiul de referință va fi anexată la SDL în 

format .XLSX (Excel). 

2.2.2. Validarea și declararea zonei/ zonelor urbane marginalizate 

Cele cinci comunități marginalizate identificate și delimitate sunt comunitatea Margaretelor, 

comunitatea din bloc ELTA, comunitatea de pe Calea Victoriei, zona Industrială și Comunitatea 

Barbu Lăutaru. Validarea celor cinci zone a fost realizată prin două metode:  

(a) verificarea  suprapunerii totale cu unul sau mai multe sectoare de recensământ identificate 

ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate . În acest scop am verificat Anexa 

Lista ZUM din orașele 20.000+ din România care conține toate sectoarele de recensământ 

identificate ca fiind ZUM, pentru toate orașele și municipiile cu peste 20.000 de locuitori, pe baza 

datelor de la recensământul din 2011. 

 (b) pentru zonele care nu se suprapun cu niciun sector sau se suprapune parțial cu unul sau 

mai multe sectoare de recensământ identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane 

Marginalizate am justificat încadrarea zonei ca fiind ZUM prin demonstrarea îndeplinirii cerințelor 

minime prin culegerea acestor date în cadrul Studiului de referință.  

 

În tabelul de mai jos este precizat cum s-a realizat validarea pentru fiecare dintre cele cinci zone, 

precum și tipul de ZUM, respectiv tipul de comunitate (roma/non-roma), cum au fost ele 

identificate în urma Studiului de referință. 

  Metoda de validare Tip ZUM Comunitate 

roma/non-roma 

ZUM 1. 

Comunitatea 

Margaretelor 

Studiu de referință: recensământ a 

tuturor locuințelor din zona 

delimitată 

zonă de tip mahala 

cu case; 

97.7%  - 

comunitate roma 

ZUM 2. 

Comunitatea 

din bloc ELTA 

Studiu de referință: recensământ a 

tuturor locuințelor din zona 

delimitată 

zonă de tip ghetou 

cu blocuri; 

67.5%  - 

comunitate roma 

ZUM 3. 

Comunitatea 

de pe Calea 

Victoriei 

Se suprapune complet peste zona 

de recensământ 552680073 din 

Atlas, identificată ca fiind zonă 

marginalizată 

zonă de tip ghetou 

cu blocuri; 

28.6%  - 

comunitate roma 

ZUM 4. Zona 

industrială 

Se suprapune complet peste zonele 

de recensământ 552680149, 

Zonă mixtă : ghetou 

în fostă colonie de 

92.1%  - 

comunitate roma 

 
1 Se va prezenta inclusiv metoda / modalitatea de eșantionare folosită în studiul de referință 
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552680152, 552680153, 552680120  

identificate ca fiind zone 

marginalizate 

muncitori, mahala 

cu locuințe 

improvizate, ghetou 

cu blocuri; 

ZUM 5. 

Comunitatea 

Barbu Lăutaru 

Se suprapune complet peste zona 

de recensământ 552680163, 

identificată ca fiind zonă 

marginalizată 

zonă de tip mahala 

cu case; 

72.5%  - 

comunitate roma 

 

În tabelul de mai jos completăm cu informații suplimentare cu privire la modalitatea de validare 

pentru fiecare dintre cele cinci zone, precum și tipul de ZUM : 

  Metoda de validare Tip ZUM 

ZUM 1. 

Comunitatea 

Margaretelor 

Studiu de referință: recensământ a tuturor 

locuințelor din zona delimitată 

zonă de tip mahala cu 

case; 

ZUM 2. 

Comunitatea din 

bloc ELTA 

Studiu de referință: recensământ a tuturor 

locuințelor din zona delimitată 

zonă de tip ghetou cu 

blocuri; 

ZUM 3. 

Comunitatea de 

pe Calea Victoriei 

Se suprapune complet peste zona de 

recensământ 552680073 din Atlas, 

identificată ca fiind zonă marginalizată 

zonă de tip ghetou cu 

blocuri; 

ZUM 4. Zona 

industrială 

Se suprapune complet peste zonele de 

recensământ 552680149, 552680152, 

552680153, 552680120  identificate ca fiind 

zone marginalizate 

Zonă mixtă : ghetou în 

fostă colonie de 

muncitori, mahala cu 

locuințe improvizate, 

ghetou cu blocuri; 

ZUM 5. 

Comunitatea 

Barbu Lăutaru 

Se suprapune complet peste zona de 

recensământ 552680163, identificată ca fiind 

zonă marginalizată 

zonă de tip mahala cu 

case; 
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Tabel 2.2.2.1. Indicatori cheie pentru validarea zonelor urbane marginalizate  

Criterii  Indicatori cheie 
Praguri 

minimale 

ZUM1.  

Margaret

elor 

ZUM 2. 

bloc ELTA 

Capital 

uman 

Proporția populației de 15-64 de ani care a 

absolvit maxim 8 clase (gimnaziu)  
22% 42.06% 54.97% 

 

Proporția persoanelor cu dizabilități, boli 

cronice sau alte afecțiuni care le limitează 

activitățile zilnice 

8% 5.7% 5.2% 

 
Proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) 

din populația totală 
20,5% 44.1% 39.3% 

Ocupare

a forței 

de 

muncă 

Proporția persoanelor de 15-64 ani care nu 

sunt încadrate pe piața formală a muncii 

(salariați cu contract de muncă sau lucrează 

oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - 

patron sau administrator de firmă, PFA, AF, 

întreprindere individuală, liber profesionist)  

și nici nu urmează o formă de învățământ  

22,5% 39.1% 45% 

 
Proporția locuințelor supraaglomerate (< 

15,33 m2 pe persoană) 
54% 93.06% 85.71% 

Locuire Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor 

ce nu dețin locuința în proprietate personală  
12% 22.54 93.88 

 

Cele două zone sunt validate în urma studiului de referință, îndeplinind simultan cele trei condiții 

prevăzute în Ghidul Condiții Specifice: nivel scăzut de capital uman, nivel scăzut de ocupare în 

sectorul formal și condiții de locuire precară, după cum rezultă din tabelul de mai sus. Studiul de 

referință a confirmat totodată îndeplinirea acestor criterii și pentru celelalte zone care au fost 

validate pe baza Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate. 

Toate cele cinci zone urbane marginalizate au fost declarate ca fiind marginalizate de către GAL 

Urban Turda împreună cu declararea teritoriului municipiului Turda ca teritoriu SDL.  

În toate cele cinci zone marginalizate populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% 

din totalul populației de la nivelul comunității, de aceea Gal a declarat aceste ZUM-uri comunități 

roma. 
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ANEXA 5: Decizia GAL privind delimitarea teritoriului SDL şi declararea ZUM selectate din 

teritoriul SDL (care în prealabil au fost validate)  

2.3 Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriului SDL2  

În acest subcapitol sunt descrise în detaliu zonele distincte și ZUM ce au fost selectate pentru 

intervenții DLRC aflate pe teritoriul SDL, pe baza datelor din Studiul de referință. 

Cu cei 57.341 de locuitori ai săi, întreaga suprafață a municipiului Turda este avută în vedere 

pentru implementarea de proiecte de incluziune a zonelor urbane defavorizate utilizând 

metodologia DLRC. Conform metodologiei dezvoltate în proiect, în municipiul Turda au fost 

identificate 5 comunități marginalizate, prezentate în figurile următoare: 

 

Figura 2.3.1. Municipiul Turda și zonele dezavantajate identificate 

 
Sursa: Google maps. Ce este colorat cu roşu identifică localizarea zonelor marginalizate din 

municipiu. 

 

ZUM 1. Comunitatea Margaretelor – comunitate compactă de tip mahala cu case, situată în 

centrul Cartierului Poiana, pe strada Margaretelor nr. 2-68, pe partea stângă a drumului european 

E60 ce duce la Tg. Mureș – situată în extremitatea estică a municipiului.  

 

 

 

 

 

 
2 În cadrul acestui capitol s-au respectat limitele privind numărul de pagini pentru fiecare ZUM în parte 
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Figura 2.3.2. ZUM 1. Comunitatea Margaretelor 

 
Sursa: Google maps 

 

ZUM 2. Comunitatea din bloc ELTA (Electroceramica) – zonă de tip ghetou cu blocuri, un bloc 

social degradat, aflat în vecinătatea Parcului Tineretului din Turda, strada Tineretului nr. 28-30. 

Figura 2.3.3. ZUM 2. Comunitatea din bloc ELTA 

 
Sursa: Google maps 

ZUM 3. Comunitatea de pe Calea Victoriei, bloc L105 – zonă de tip ghetou cu blocuri sociale, 

aflate în vecinătatea magazinului Kaufland (se suprapune peste zona marginalizată din Atlas 

552680073), strada Calea Victoriei, nr. 132, 134, 136.  
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Figura 2.3.4. ZUM 3. Comunitatea de pe Calea Victoriei 

 
Sursa: Google maps 

ZUM 4. Zona industrială – zonă mixtă formată din zonă de tip ghetou în fostă colonie de muncitori, 

zonă de tip mahala cu locuințe improvizate și zonă de tip ghetou cu blocuri, situată în sudul 

municipiului, conținând locuințe la diferite numere (cf. Atlasului) de pe străzile 22 Decembrie 

1989, Teclu, Ștefan cel Mare, Chimiștilor, Arieșului, Zidarilor, Intrarea armatei, Intrarea depoului, 

Ceferiștilor, Fabricii, Horticulturii, Negru Vodă. Această zonă cuprinde 4 zone marginalizate 

identificate în cadrul Atlasului – 552680149, 552680152, 552680153m 552680120.  

Figura 2.3.5. ZUM 4. Zona industrială 

 
Sursa: Google maps 

ZUM 5. Comunitatea Barbu Lăutaru – zonă de tip mahala cu case, situată în nord, în imediata 

apropiere a centrului Turzii, pe drumul care urcă spre Salina Turda, diferite numere de pe străzile 
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G. Enescu, Intrarea Viorilor, Muzeelor, Castanilor, Barbu Lăutaru, Labirint, Ioan Budai Deleanu, 

Viilor (se suprapune peste zona marginalizată din Atlas 552680163).  

 

Figura 2.3.6. ZUM 5. Comunitatea Barbu Lăutaru 

 
Sursa: Google maps 

 

2.3.1  Populaţia şi caracteristicile demografice 

ZUM 1. Comunitatea Margaretelor 

În urma recensământului au fost identificate 737 de persoane care locuiesc în zonă, dintre acestea 

97.7% sunt de etnie romă.  

Populația de sex feminin reprezintă 49.7% din totalul populației stabile. Copiii de 0-4 ani, respectiv 

de 5-9 ani dețin fiecare o pondere de 12.3%, iar cei de 10-14 ani o pondere de 13.6%,  59.4% sunt 

persoane în vârstă de muncă (15-64 de ani), iar restul sunt persoane peste 65 de ani. Este o 

comunitate tânără, în urma recensământului au fost identificate 325 de persoane cu vârsta 

cuprinsă între 0-17 ani, ceea ce reprezintă 44.1% din totalul populației din zonă. Sunt 16 persoane 

cu vârsta de peste 64 ani în cadrul comunității. 

Copii merg cu regularitate la școală, de la clasa zero până la obținerea unei calificări. 95% dintre 

copii frecventează școala. Există analfabetism, dar nu în rândul copiilor. Situațiile de abandon 

școlar sunt tot mai rare, datorită implicării angajaților din Centrul de igienă și sănătate. Un punct 

tare este proximitatea Școlii profesionale Poiana, unde o parte dintre locuitori și-au continuat 

studiile. Locuitorii participă în număr mic la programul de tip A doua șansă. Nivelul de educație al 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani este scăzut, 52 de persoane nu au absolvit 

școala, 112 doar învățământul primar, iar 146 doar gimnaziul,  dintre aceștia majoritatea fiind 
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tineri. 5 copii sunt în risc de abandon al școlii. Totodată unii tineri au terminat 12 clase, dar nu au 

bacalaureatul. 

42 de persoane au certificat de handicap.  

Majoritatea locuitorilor sunt penticostali și un număr mai mic sunt reformați și ortodocși.  

 

ZUM 2. Comunitatea din bloc ELTA (Electroceramica) 

În urma recensământului au fost identificate 191 de persoane care locuiesc în zonă, dintre acestea 

67.5% sunt de etnie romă.  

Populația de sex feminin reprezintă 50.3% din totalul populației stabile. Populația tânără (0-14 ani) 

deține o pondere de 30.9%, 65.3% sunt persoane în vârstă de muncă (15-64 de ani), iar restul sunt 

persoane peste 65 de ani. Este o comunitate tânără, în urma recensământului am văzut că 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 0-17 ani reprezintă 39.3% din totalul populației din zonă. Sunt 

doar 3 persoane cu vârsta de peste 64 ani în cadrul comunității. 

Nivelul de educație al persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani este scăzut, 7.2% dintre 

persoane nu au absolvit școala, 17.8% doar învățământul primar, iar 29.8% doar gimnaziul, în total 

avem un procent de 54.97% persoane care au absolvit maxim gimnaziul. După cum observăm 

nivelul de școlarizare al majorității este de 7-8 clase, dar există și tinerii care au terminat 12 clase, 

cei mai mulți fără bacalaureat. 9 copii sunt în risc de abandon al școlii. Există și persoane 

analfabete.  

Copii sunt sprijiniți să continue școala, existând un autobuz școlare care preia copii din zonă pentru 

școala din Copăceni, iar unii copii merg la școala din Poiana. Abandonul școlar este rar și se 

datorează imposibilității părinților de a susține copiii. 10 de persoane au certificat de handicap.  

Majoritatea locuitorilor sunt de religie ortodoxă, existând și membrii ai bisericii neoprotestante 

penticostale. 

 

ZUM 3. Comunitatea de pe Calea Victoriei 

Populația stabilă era, la recensământul din 2011 (pentru sectorul de recenzare 552680073), de 284 

de locuitori, majoritatea români, urmați de 12% populație de etnie romă, restul fiind de etnie 

maghiară. În eșantionul din cadrul Studiului de referință 28.6% s-au declarat de etnie romă. 

Populația de sex feminin reprezintă 54% din totalul populației stabile. Populația tânără (0-14 ani) 

deține o pondere de 18%, 69% sunt persoane în vârstă de muncă (15-64 de ani), iar restul sunt 

persoane peste 65 de ani. Se remarcă ponderea ridicată a copiilor (sub 18 ani) precum și a 

persoanelor peste 54 de ani în totalul populației (aproximativ 26% pentru fiecare categorie). 

Majoritatea gospodăriilor au 1-2 copii sub 25 de ani (88%), dar există și gospodării cu 3-4 copii sub 

25 de ani. Peste 60% dintre copiii din gospodăriile de 1-2 copii sunt întreținuți. Majoritatea 

locuitorilor sunt ortodocși și un număr mai mic neoprotestanți penticostali. 

În ce privește nivelul de instruire, 28% din populație are studii gimnaziale, 27% liceale, 11% au 

absolvit școli profesionale, 7% școala primară și câte 4% au studii postliceale și de maiștri și studii 
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superioare de lungă durată. Totuși 3% dintre locuitorii zonei nu citesc și nu scriu, deci există 

analfabetism. Se remarcă o pondere mai ridicată a femeilor cu studii primare, gimnaziale, liceale și 

superioare și mai ridicată a bărbaților cu școală profesională. O treime dintre persoanele în vârstă 

(peste 65 de ani) au studii gimnaziale și 26% studii liceale. În rândul persoanelor în vârstă de 

muncă (15-64 de ani) un procent de 35% au absolvit studii gimnaziale și tot 35% studii liceale, 13% 

au absolvit școli profesionale, iar 6% au studii superioare. În grupa de vârstă 0-19 ani, doar 20% au 

absolvit studii gimnaziale și 10% studii primare. Majoritatea locuitorilor au 7-8 clase, iar unii tineri 

au terminat 12 clase, dar nu au bacalaureatul. Există și persoane analfabete. 

Abandonul școlar este redus și se datorează imposibilității părinților de a susține copiii. 

Majoritatea copiilor merg la școlile din cartier, dar și la școala din Poiana. Probleme mai mari sunt 

cu fetele care, în jurul vârstei de 12 ani, își încep viața sexuală renunțând la școală.  

 

ZUM 4. Zona industrială 

Populația stabilă era, la recensământul din 2011 (pentru sectoarele de recenzare 552680120, 

552680149, 552680152 și 552680153), de 1.980 de locuitori, majoritatea români, urmați de 37% 

populație de etnie romă, restul fiind de etnie maghiară. În eșantionul din cadrul Studiului de 

referință 92.1% s-au declarat de etnie romă. 

Populația este repartizată echilibrat pe sexe, fiecare deținând 50% din total populație stabilă. 

Populația tânără (0-14 ani) deține o pondere de 30%, 62% sunt persoane în vârstă de muncă (15-

64 de ani), iar restul sunt persoane peste 65 de ani. Peste o treime din populație este reprezentată 

copii (sub 18 de ani), iar 15% de populația peste 54 de ani. Se remarcă ponderea ridicată a copiilor 

în totalul populației, cea mai ridicată dintre cele 5 zone marginalizate. Majoritatea gospodăriilor au 

1-2 copii sub 25 de ani (60%), dar există procente importante și în cazul gospodăriilor cu 3 copii 

(17%),4 copii (11%) și 5 copii sub 25 de ani (12%). Peste 60% dintre copiii din gospodăriile de 1-2 

copii sunt întreținuți. Majoritatea locuitorilor sunt ortodocși și un număr mai mic neoprotestanți 

penticostali. 

Analizând nivelul de instruire, se observă că 31% din populație are studii gimnaziale, 19% studii 

primare, 12% liceale, 8% au absolvit școli profesionale și doar 2% au studii superioare de lungă 

durată. Se remarcă o pondere mai ridicată a femeilor cu studii primare, gimnaziale, liceale și 

superioare și mai ridicată a bărbaților cu școală profesională. 35% dintre persoanele în vârstă 

(peste 65 de ani) au studii gimnaziale și 38% primare. În rândul persoanelor în vârstă de muncă 

(15-64 de ani) un procent de 45% au absolvit studii gimnaziale și 19% studii liceale, 11% au urmat 

școli profesionale, iar 3% au studii superioare. Tot 3% dintre locuitorii zonei în vârstă de muncă nu 

citesc și nu scriu. Există foarte mulți analfabeți. În grupa de vârstă 0-19 ani, doar 15% au absolvit 

studii gimnaziale și 19% studii primare. Situațiile de abandon școlar au început să fie mai dese în 

ultima perioadă.  

Participanții au precizat, în ceea ce privește nivelul de școlarizare, faptul că își trimit copiii la școală 

sau grădiniță- Școala Teodor Murășanu, Structura Grădiniței Sf. Maria-, semnalând nemulțumirea 
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legată de faptul că nu mai funcționează școala de pe Str Ștefan cel Mare-, valorizând climatul 

benefic pe care îl au acolo – anumite ajutoare, faptul că au un mediu prielnic, preocuparea ca 

măcar ei să aibă o diplomă, să știe să scrie și să citească 

În ce privește persoanele cu deficiențe, situația este următoarea, dificultăți de: vedere – 15 pers.; 

mers – 13 pers.; memorare – 11 pers.; auz – 9 pers.; comunicare – 4 pers.; îngrijire proprie – 3 

pers. 

 

ZUM 5. Comunitatea Barbu Lăutaru 

Populația stabilă era, la recensământul din 2011 (pentru sectorul de recenzare 552680163), de 378 

de locuitori, majoritatea (55%) fiind populație de etnie romă (cea mai mare dintre zonele 

dezavantajate alese), 27% erau români și restul de etnie maghiară. În eșantionul din cadrul 

Studiului de referință 72.5% s-au declarat de etnie romă. 

Populația de sex feminin reprezintă 52% din totalul populației stabile. Aproximativ o treime este 

reprezentată de populația între 0-14 ani (29%), 61% sunt persoane în vârstă de muncă (15-64 de 

ani), iar restul sunt persoane peste 65 de ani. Aproximativ o treime din populație este 

reprezentată de copii (sub 18 ani), iar 19% sunt persoane peste 54 de ani. Se remarcă ponderea 

ridicată a copiilor în totalul populației.  Majoritatea gospodăriilor au 1-2 copii sub 25 de ani (62%), 

dar există procente importante și în cazul gospodăriilor cu 3 copii (13%),4 copii (10%) și 5 copii sub 

25 de ani (15%). Peste 60% dintre copiii din gospodăriile de 1-2 copii sunt întreținuți. Majoritatea 

locuitorilor sunt ortodocși și un număr mai mic neoprotestanți penticostali. 

Analizând nivelul de instruire se observă că 29% din populație are studii gimnaziale, 21% studii 

primare, 11% liceale, 8% au absolvit școli profesionale și doar 3% au studii superioare de lungă 

durată.. Se remarcă o pondere mai ridicată a femeilor cu studii primare, gimnaziale, liceale și 

superioare și mai ridicată a bărbaților cu școală profesională. 42% dintre persoanele în vârstă 

(peste 65 de ani) au studii gimnaziale și 19% primare. În rândul persoanelor în vârstă de muncă 

(15-64 de ani) un procent de 39% au absolvit studii gimnaziale, 23% studii primare și 16% studii 

liceale, 11% au urmat școli profesionale, iar 5% au studii superioare. Există un număr însemnat de 

persoane analfabete. O pondere de 8% dintre locuitorii zonei în vârstă de muncă nu citesc și nu 

scriu. În grupa de vârstă 0-19 ani, doar 12% au absolvit studii gimnaziale și 20% studii primare. 

Abandonul școlar este destul de frecvent și obișnuit. 

Participanții au precizat, în ceea ce privește nivelul de școlarizare, faptul că își trimit copiii la școală 

sau grădiniță- Școala Andrei Șaguna, Grădinița Waldorf, Structura 3 a Grădiniței Dr. I. Rațiu-, 

valorizând climatul benefic pe care îl au acolo – anumite ajutoare, faptul că au un mediu prielnic, 

preocuparea ca măcar ei să aibă o diplomă, să știe să scrie și să citească, dorindu-și și un program 

pentru după orele de școală, orice sprijin fiind binevenit. 

În ce privește persoanele cu deficiențe, situația este următoarea, dificultăți de: vedere și mers – 

câte 31 pers.; auz – 22 pers.; memorare – 18 pers.; comunicare și îngrijire proprie – câte 11 pers. 
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2.3.2  Ocupare, mediul de afaceri și protecție socială 

ZUM 1. Comunitatea Margaretelor 

În urma recensământului a reieșit că din cele 439 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15-64 de 

ani există 121 de persoane care lucrează cu carte de muncă, din care 12 au între 15-19 ani, 19 au 

între 20-24 de ani, 36 între 25-35 de ani, 31 cu cu vârsta între 36-44 de ani, 12 între 45-49 ani, 3 

între 55-59 de ani și nici o persoană care lucrează după această vârstă. 3 persoane au o firmă. 

Din cele 121 de persoane care lucrează 77 sunt de gen masculin și 44 de gen feminin. 236 de 

persoane, adică cea mai mare parte a persoanelor adulte sunt inactive pe piața muncii, iar 52 sunt 

șomeri. Distribuția pe gen este următoarea: 23 de șomeri bărbați și 29 șomeri femei, 101 persoane 

inactive de gen masculin și 135 de gen feminin sunt inactive.  

Au fost identificați 17 tineri (16-24 ani) care nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează o formă 

de educație sau formare, șomeri, persoane inactive, din cele 62 de persoane cu această vârstă, 

ceea ce indică că 27% din această categorie sunt în situația de a fi NEETS. 

În ultima perioadă s-a înregistrat o scădere a numărului de persoane care nu lucrează. Locuitorii 

lucrează în întreprinderi, la fabrica de cabluri de la Cluj (există o mașină care îi duce la lucru), la 

depozitul Kaufland din Turda, în agricultură (la cartofi și ceapă) și o familie lucrează sezonier la 

împletit coșuri. Nu există resurse vizibile în comunitate (câteva utilaje de transport și cai). 

Majoritatea muncilor sunt informale, locuitorii lucrând ca zilieri. Totuși, o parte dintre tineri 

lucrează cu forme legale. 

Locuitorii consideră că principalele probleme întâmpinată în găsirea unui loc de muncă sunt legate 

de faptul că sunt de etnie romă, nu știu o meserie cerută pe piața muncii, nu au cu cine să își lase 

copii și au probleme de sănătate. 

La întrebarea privind principala sursă de venit rezultatele arată astfel: 24 au pensii de vârstă, 6 

pensii de urmaș, 4 ajutor de șomaj, 29 VMG, 94 alocațiile pentru copii, 11 ajutorul social pentru 

persoanele cu handicap, 5 ajutor însoțire persoane cu handicap, 19 alocație complementară și 

doar 77 au indicat ca salariile sunt principala sursă de venit în gospodăriile lor. 59.0% declară că 

banii nu le ajung pentru strictul necesar, iar 31.8% că banii de abia la ajung de la o lună la alta și 

doar 8.7% spun că reușesc să se descurce cu cât câștigă.  

 

ZUM 2. Comunitatea din bloc ELTA (Electroceramica) 

În urma recensământului a reieșit că din cele 152 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15-64 de 

ani există 28 de persoane care lucrează cu carte de muncă, 5 au între 20-24 de ani, 5 între 25-35 

de ani, 7 cu vârsta între 36-44 de ani, 5 între 45-49 ani, 4 între 55-59 de ani și nici o persoană care 

lucrează după această vârstă. 6 persoane au o firmă. 

Din cele 28 de persoane care lucrează 16 sunt de gen masculin și 12 de gen feminin. 59 de 

persoane, adică cea mai mare parte a persoanelor adulte sunt șomere, iar 27 sunt inactive pe piața 

muncii. 
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Distribuția pe gen este următoarea: 23 de șomeri bărbați și 36 șomeri femei, 13 persoane inactive 

de gen masculin și 14 de gen feminin sunt inactive.  

Au fost identificați 17 tineri (16-24 ani) care nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează o formă 

de educație sau formare, șomeri, persoane inactive, din cele 32 de persoane cu această vârstă, 

ceea ce indică că există o importantă problemă la nivelul comunității privind această categorie 

(53% dintre tineri sunt NEETS).  

Procentul celor care lucrează este de 10-15%. Majoritatea muncilor sunt sezoniere și informale.  O 

parte din tineri lucrează în industria cablurilor și rigipsului la Cluj sau Turda. Sezonier mai prestează 

diverse munci în construcții. Multe persoane sunt plecate la muncă în străinătate. Nu există 

resurse în zonă. 

Locuitorii consideră că principalele probleme întâmpinată în găsirea unui loc de muncă sunt legate 

de faptul că nu știu o meserie cerută pe piața muncii, sunt de etnie romă, nu știu să își caute un loc 

de muncă sau sunt în incapacitate de muncă. 

Ca suport financiar și de subzistență, participanții la interviuri declară că au ajutoare sociale sau 

alocații ale copiilor (59.2%). Pensionarii au venituri constante și puțini membrii ai comunității au 

salarii pentru o perioadă mai mare de timp, momentan 32% din gospodării declară că principala 

sursă de venit este salariul. În rest sunt persoane asistate social. În concluzie cei mai mulți locuitori 

sunt dependenți de ajutor social sau diverse pensii sociale sau de boală. 

77.6% declară că banii nu le ajung pentru strictul necesar, iar 20.4% că banii de abia la ajung de la 

o lună la alta și doar 2% spun că reușesc să se descurce cu cât câștigă. 

 

ZUM 3. Comunitatea de pe Calea Victoriei 

Din populația stabilă totală, 34% o reprezintă populația activă (56% bărbați), dintre care 85% sunt 

persoane ocupate, iar restul șomeri în căutarea unui loc de muncă. Cea mai mare pondere în 

cadrul populației inactive o ocupă pensionarii (36%) și elevii/studenții (27%). Ponderea femeilor în 

populația inactivă este de 59%. De asemenea, doar 31% din populația stabilă este salariată. 

Populația activă este ocupată în proporție de 33% în industria prelucrătoare (împărțire echilibrată 

pe sexe), 21% în comerțul cu ridicata și cu amănuntul (majoritar femei - 55%, iar 12% în construcții 

(doar bărbați). Un număr mai mare de salariați sunt și în: administrație publică și apărare, asigurări 

sociale din sistemul public și alte activități de servicii.  

Doar 58% dintre cele 113 gospodării au salariați/angajați, cea mai mare pondere deținând-o 

gospodăriile cu un singur salariat/angajat (69%), urmate de cele cu 2 salariați/angajați (26%). 

Există doar 3 gospodării cu mai mult de doi angajați/salariați (3-4). În 42% dintre aceste gospodării, 

capul gospodăriei este pensionar, iar în 38% este ocupat.  

52.9% declară că banii nu le ajung pentru strictul necesar, iar 35.3% că banii de abia la ajung de la 

o lună la alta și doar 103% spun că reușesc să se descurce cu cât câștigă. 
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Numărul total de șomeri este de 15 persoane, dintre care 10 bărbați, ponderea cea mai mare 

înregistrând-o șomerii cu o durată a șomajului între 9-27 luni (33%). Șomerii bărbați sunt în șomaj 

de peste 9 luni (53%). În rândul femeilor, majoritate șomerilor sunt până la 9 luni (80%).  

Locuitorii consideră că principalele probleme întâmpinată în găsirea unui loc de muncă sunt legate 

de faptul că nu știu o meserie cerută pe piața muncii și sunt în incapacitate de muncă. 

O situație mai stabilă din punct de vedere financiar o au unii pensionari, foști angajați în industria 

locală. Sunt puțini membrii cu salarii pentru o perioadă mai mare de timp. În rest sunt persoane 

asistate social. Majoritatea muncilor sunt sezoniere. Se practică și cerșetoria. O parte din tineri 

lucrează în industria cablurilor și rigipsului la Cluj sau la Turda, iar unii lucrează la depozitul 

Kaufland din Turda. Unele femei din comunitate sunt florărese. Mai multe persoane sunt plecate 

la muncă în străinătate. În concluzie, cei mai mulți sunt dependenți de ajutorul social sau diverse 

pensii sociale sau de boală. Nu există resurse în zonă. 

 

ZUM 4. Zona industrială 

Din populația stabilă totală, 27% o reprezintă populația activă (65% bărbați), dintre care 74% sunt 

persoane ocupate, iar restul șomeri în căutarea unui loc de muncă. Cea mai mare pondere în 

cadrul populației inactive o ocupă persoanele întreținute (41%) și elevii/studenții (25%). Ponderea 

femeilor în populația inactivă este de 55%. De asemenea, doar 24% din populația stabilă este 

salariată. Populația activă este ocupată în proporție de 32% în industria prelucrătoare (66% 

bărbați), 17% în construcții (94% bărbați), 16% în comerțul cu ridicata și cu amănuntul (53% 

bărbați) și 11% în alte activități de servicii (55% bărbați). Un număr mai mare de salariați sunt și în: 

transport și depozitare, activități de servicii administrative și activități de servicii suport și în 

administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public.  

66% dintre tinerii (16-24 ani) nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează o formă de educație 

sau formare, șomeri. 

Doar 53% dintre cele 617 gospodării au salariați/angajați, cea mai mare pondere deținând-o 

gospodăriile cu un singur salariat/angajat (67%), urmate de cele cu 2 salariați/angajați (24%). 

Există 29 de gospodării cu mai mult de doi angajați/salariați (3-5). În 40% dintre aceste gospodării, 

capul gospodăriei este pensionar, iar în 39% este ocupat.  

Numărul total de șomeri este de 139 persoane, dintre care 91 bărbați, ponderea cea mai mare 

înregistrând-o șomerii cu o durată a șomajului peste 27 luni (44%). O pondere mare în totalul 

șomerilor, atât de sex masculin cât și feminin, o au șomerii  care sunt în șomaj de peste 9 luni 

(82%- șomeri bărbați și 67% - șomeri femei).  

Locuitorii consideră că principalele probleme întâmpinată în găsirea unui loc de muncă sunt legate 

de faptul că sunt de etnie romă și nu știu o meserie cerută pe piața muncii. 

Nu prea există locuri de muncă și nici resurse și sunt foarte puține persoane care au carte de 

muncă. În general sunt ceruți ca și zilieri în munci agricole și construcții extrem de grele. În colonia 

Ciment, locuitorii folosesc rampa de gunoi ca și sursă de venit, mai au unele animale și unele femei 
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au carte de muncă (lucrează la Fujikura în Cluj). Majoritatea beneficiază de prestații sociale, fiind 

dependenți de ajutorul social sau diverse pensii sociale sau de boală. Există asigurări de sănătate 

limitate de posibilitățile legale de a le accesa. 

69.7% declară că banii nu le ajung pentru strictul necesar, iar 30.3% că banii de abia la ajung de la 

o lună la alta și nimeni nu spune că reușesc să se descurce cu cât câștigă în cadrul gospodăriei. 

 

ZUM 5. Comunitatea Barbu Lăutaru 

Din populația stabilă totală, 31% o reprezintă populația activă (62% bărbați), dintre care 80% sunt 

persoane ocupate, iar restul șomeri în căutarea unui loc de muncă. Cea mai mare pondere în 

cadrul populației inactive o ocupă persoanele întreținute (28%), pensionarii (25%) și 

elevii/studenții (23%). Ponderea femeilor în populația inactivă este de 57%. De asemenea, doar 

27% din populația stabilă este salariată. Populația activă este ocupată în proporție de 29% în 

industria prelucrătoare (82% bărbați), 16% în comerțul cu ridicata și cu amănuntul (68% femei), 

12% în construcții (93% bărbați) și 15% în alte activități de servicii (78% femei). Un număr mai 

mare de salariați sunt și în: activități de servicii administrative și activități de servicii suport și în 

învățământ. 

Doar 63% dintre cele 112 gospodării au salariați/angajați, cea mai mare pondere deținând-o 

gospodăriile cu un singur salariat/angajat (64%), urmate de cele cu 2 salariați/angajați (29%). 

Există doar 5 gospodării cu mai mult de doi angajați/salariați (3). În 33% dintre aceste gospodării, 

capul gospodăriei este pensionar, în 32% este ocupat, iar în 20% este altă persoană inactivă.  

Numărul total de șomeri este de 23 persoane, dintre care 14 femei, ponderea cea mai mare 

înregistrând-o șomerii cu o durată a șomajului peste 9 luni (70%). În cazul șomerilor bărbați o 

treime sunt în șomaj de mai puțin de 6 luni, o treime între 9-27 luni și o treime de peste 27 de luni. 

În rândul femeilor, majoritate șomerilor sunt în șomaj de peste 9 luni (72%).  

Locuitorii consideră că principalele probleme întâmpinată în găsirea unui loc de muncă sunt legate 

de faptul că sunt de etnie romă și au probleme de sănătate. 

Ocupațiile cele mai des întâlnite sunt mai degrabă sezoniere. Există florari angrosiști, unii au și 

florării, sunt antreprenori. Există tineri care lucrează la depozitul Kaufland din Turda și la fabrica de 

cablaj auto din Cluj (se asigură transportul cu autocarul). Un număr redus de sunt persoane 

angajate în Turda. Bărbații sunt în principal zilieri în construcții sau sunt plecați la muncă în 

străinătate. Șomajul este extrem de ridicat în rândul persoanelor de vârstă mijlocie. Unii membrii 

ai comunității sunt implicați în mica contrabandă și în comerțul nelegal.  Se remarcă lipsa locurilor 

de muncă și inconsistența în realizarea veniturilor. Majoritatea femeilor sunt casnice și nu 

realizează venituri.  

Cei mai mulți locuitori sunt dependenți de ajutorul social sau de diverse pensii sociale sau de 

boală. 40.7% declară că banii nu le ajung pentru strictul necesar, iar 42.4% că banii de abia la ajung 

de la o lună la alta și doar 13.6% spun că reușesc să se descurce cu cât câștigă. 
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2.3.3. Locuire și acces la utilități 

ZUM 1. Comunitatea Margaretelor 

Este una dintre cele mai vechi comunități de romi din Turda, situată în centrul cartierului Poieni, 

pe partea stângă a drumului european E60 ce duce la Tg. Mureș. Cartierul Poiana a fost o comună, 

asimilată în perioada industrializării, părând mai degrabă o zonă rurală, cu case individuale, 

modernizat pe alocuri. Locuirea este un mix între case stabile obișnuite, cu curți îngrădite, și case 

mici lipite unele de altele, unele cocioabe. Infrastructura există în toată comunitatea și  este nou 

construită. Majoritatea locuințelor este concentrată în capătul străzii Margaretelor, unde se 

deschid două alei, de lărgimea unei mașini, și care se îngustează, ajungând doar niște cărări spre 

capătul comunității. Pășunea, din zona centrală a comunității, este un morman de gunoi. 

Casele par a fi construite din cărămidă, bolțari BCA, dar și din lemn sau pământ (unele cocioabe), 6 

fiind locuințe improvizate. Casele mari au și bucătărie separată. Majoritatea locuințelor au și apă în 

casă (78.6%), dar bucătăria e în camera de locuit sau într-un mic șopron de lemn lipit lângă 

intrarea în casă. Băile lipsesc din cea mai mare parte a locuințelor, dar unii localnici lucrează la 

construirea băilor. 71% spun că au locuința racordată la curent electric, 37.6% sunt racordați la 

canalizare, iar 58.4% la gaz.  

53.2% dintre gospodăriile din zonă se află în imposibilitatea de a achita chiria sau factura 

utilităților la timp, 63.6% în imposibilitatea de a-și încălzi adecvat locuința.  

Inițial locuirea era una individuală, dar o dată cu mărirea comunității s-au creat înșiruiri de camere 

lipite una de alta. Extensiile în construcția locuințelor mai noi sunt informale și în mare măsură nu 

au autorizații și nici nu există acte de proprietate pe imobile, doar unele acte de proprietate pe 

teren.  

Cei mai vechi locuitori au acte și locuiesc legal, restul nu. 24 de persoane declară că locuiesc la 

rude, iar 11 că locuiesc ilegal. Foarte multe persoane au acte în același spațiu, există multe 

buletine provizorii și majoritatea copiilor au acte. În urma recensământului 161 de persoane s-a 

evidențiat că stau într-un spațiu locativ de sub 15.33mp/persoană, adică 93.1%. 13,2% declară că 

locuiesc mai mult de 6 persoane în aceeași cameră. 

Aprox. 25% sunt nemulțumiți de spațiile de depozitare (cămări, debarale, magazii), 56.7% de cum 

este încălzită locuința, 19% sunt nemulțumiți de cum funcționează instalația de apă, 20.8% de cum 

funcționează instalația electrică. 

Toată lumea are antenă parabolică sau abonament la cablu, internet foarte puține familii. Există 

servicii de salubrizare și iluminat public.  

Conform datelor furnizate de Poliția locală, s-au înregistrat 5 cazuri de violență în 2016. 

 

ZUM 2. Comunitatea din bloc ELTA (Electroceramica) 

Blocul social se află într-un șir de alte blocuri construite la începutul anilor 1970 de către 

întreprinderile din Turda. În bloc locuiesc romi cu chirie, dar și ne-romi, cei mai mulți proprietari ai 

locuințelor. După renovarea blocului în 2010 acesta a devenit suprapopulat. În fiecare spațiu locuit 
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s-a construit o baie, iar unii locatari și-au construit un perete care să separe spațiul în zonă de 

bucătărie. Pentru gătit folosesc butelii de aragaz. 87.8% sunt racordați la rețeaua de apă curentă, 

85.7% spun că au locuința racordată la curent electric, 83.7% sunt racordați la canalizare, și doar 

2% la gaz. 

În urma recensământului 42 de persoane s-a evidențiat că stau într-un spațiu locativ de sub 

15.33mp/persoană, adică 85.7%. Locuirea în spații mici (garsoniere) a familiilor numeroase este 

improprie (29.8% locuiesc mai mult de 6 persoane într-o cameră). Chiriașii au acumulat datorii și 

restanțe la utilități și nu le pot plăti nici în urma somațiilor primite. Locatarii se plâng de 

disconfortul creat de comunitatea de romi din zonă. Blocul pare devastat. Pereții blocului sunt 

afumați, folosesc sobe cu lemne deoarece nu există gaz. 

Sunt unele aspecte neclare privind legalitatea celor care locuiesc în bloc, existând situații în care 

spațiile de locuit sunt ocupare de persoane străine. Se remarcă faptul că o practică frecventă este 

vânzarea locului în bloc, cu totul informală. 

Există rețea de electricitate, dar unele familii sunt deconectate, folosind curent de la vecini 

(coplată), rețeaua fiind suprasolicitată, mai ales în sezonul rece. Nu există gaz, iar unii locuitori fac 

foc cu lemne în sobe. Există rețea de apă la majoritatea locuitorilor, antene parabolice și telefonie 

mobilă, servici de salubritate și iluminat public. 

79.6% dintre gospodăriile din zonă se află în imposibilitatea de a achita chiria sau factura 

utilităților la timp, 93.9% în imposibilitatea de a-și încălzi adecvat locuința. 

Aprox. 79.6% sunt foarte nemulțumiți de spațiile de depozitare (cămări, debarale, magazii), 77.6% 

de cum este încălzită locuința, 59.2% sunt nemulțumiți de cum funcționează instalația de apă, 

42.9% de cum funcționează instalația electrică. 

În jurul blocului este gunoi menajer, deși la 50 m există două containere de gunoi. Gunoi există și 

în casa scării. Lipsesc geamuri pe casa scării. 

Se constată unele mici furturi și se practică ocazional prostituția în scop financiar. Conform datelor 

furnizate de Poliția locală, s-au înregistrat 8 cazuri de violență și 8 cazuri de cerșetorie în 2016. 

 

ZUM 3. Comunitatea de pe Calea Victoriei 

Blocul social se află în cartierul Oprișani, nefiind izolat de restul orașului, într-un grup de alte 

blocuri de patru etaje. Calitatea construcției și a infrastructurii este asemănătoare cu a celorlalte 

blocuri din zonă. Blocul a fost reabilitat în anul 2000.  

Drumul de acces este din asfalt și este de foarte bună calitate. Accesul este facil pentru toate 

nevoile membrilor săi. Nu există obstacole fizice care să îngreuneze accesul în zonă. Spațiul public 

este folosit mai mult de copii și persoanele vârstnice.  

La nivelul comunității există 113 gospodării și 113 locuințe convenționale ocupate, în care locuiesc 

284 de persoane. Numărul total de camere este de 216 cu o suprafață de 3.353 m2. Suprafața 

medie pe persoană ajunge la 11,81 m2/pers. O cameră are 3 pe 4 m. Există toalete și băi comune la 
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fiecare nivel. La reabilitarea blocului (în 2000) s-au adăugat o bucătărie și o baie mică cu duș. 

Familiile sunt mari și locuiesc în spații mici.  

59% dintre aceste locuințe este în proprietate privată, restul fiind de stat. Majoritatea locatarilor 

sunt chiriași la primărie. 

Locuințele sunt racordate  la rețeaua publică de apă și canalizare și la cea de electricitate în 

proporție de 100%. 70% dintre locuințe au centrală proprie, iar 28% nu au încălzire centralizată. 

Într-una dintre locuințe nu există încălzire deloc, iar una este conectată la sistemul de termoficare. 

Aproape în totalitate au acces la rețeaua de gaz. Combustibilul folosit pentru gătit sunt gazele din 

rețeaua publică (90%), gaze lichefiate (butelie) (9%) și energie electrică (1%). Dacă se sparge o 

conductă sau există probleme cu canalizarea apa nu are unde să se scurgă, subsolurile umezindu-

se cu ușurință.  

61.8% dintre gospodăriile din zonă se află în imposibilitatea de a achita chiria sau factura 

utilităților la timp, 88.2% în imposibilitatea de a-și încălzi adecvat locuința.  

Aprox. 92.6% sunt nemulțumiți de spațiile de depozitare (cămări, debarale, magazii), 86.8% de 

cum este încălzită locuința, 61.8% sunt nemulțumiți de cum funcționează instalația de apă, 30.9% 

de cum funcționează instalația electrică. 

Există antene parabolice și rețea de cablu și într-un număr mare acces la telefonia mobilă. Există 

servicii de salubritate și iluminat public. Conform datelor furnizate de Poliția locală, nu s-au 

înregistrat cazuri de violență sau cerșetorie în 2016. 

 

ZUM 4. Zona industrială 

Comunitățile din Zona industrială sun comunități izolate față de restul orașului. Drumul de beton 

este greu circulabil datorită gropilor adânci și canalizării degradate, există și drumuri și cărări de 

pietriș și pământ. În comunitatea Ciment drumul este din piatră de râu, mai rezistent, iar în zona 

Fabrici drumul de acces este asfaltat și cu trotuare. Un drum de trafic greu tranzitează 

comunitatea. Nu există transport public regulat. 

Vorbim de locuințe amenajate în foste clădiri de birouri, locuințe modulare temporare, 

apartamente cu 2 camere în bloc, case individuale, cocioabe, barăci - care funcționează ca locuințe 

sociale, plus extensii ale acestor construcții. Fabrica de ciment și-a construit propria colonie de 

case și două blocuri, unde au locuit angajații întreprinderii. În colonia Ciment, romii locuiesc în 

barăci (existente  încă de după al doilea război mondial când funcționa o subunitate militară), tip 

dormitor, model care a fost multiplicat și în zonele Teclu și Fabrici. Zona cea mai săracă este cea a 

barăcilor și a construcțiilor adiacente. Situația proprietăților din zonă este incertă sau litigioasă.  

Locuințele sunt într-o stare avansată de degradare, uzate fizic. Totuși câteva barăci au fost 

renovate în 2000 sau au suferit reparații generale în 2010. Multe dintre locuințe au bucătării 

(amenajate în extensii), dar foarte puține au băi sau au început să construiască băi. În general, 

toaletele sunt în curte, închise cu lacăt.  
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La nivelul comunității există 617 gospodării și 580 locuințe convenționale ocupate, în care locuiesc 

1.980 persoane. Media locuirii împreună este de 5 persoane / locuință. Numărul total de camere 

este de 968 cu o suprafață de 20.835 m2. Suprafața medie pe persoană ajunge la 10,52 m2/pers. 

77% dintre aceste locuințe sunt în proprietate privată, restul fiind de stat. Există și o locuință 

privată de grup. Locuințele sunt racordate  la rețeaua publică de apă în proporție de 76%, 10% au 

instalație proprie, iar 14% nu au apă. Doar 45% dintre locuințe sunt racordate la rețeaua publică 

de canalizare, 24% au sistem propriu, iar 26% nu au instalație de canalizare. Majoritatea 

locuințelor sunt racordate la rețeaua de electricitate (99,5%), doar 3 locuințe neavând instalație 

electrică. 41% dintre locuințe au centrală proprie, iar 58% nu au încălzire centralizată. Într-una 

dintre locuințe nu există încălzire deloc, iar una este conectată la sistemul de termoficare. 

Combustibilul folosit pentru gătit sunt gazele din rețeaua publică (75%), combustibil fosil (16%), 

energie electrică (8%) și gaze lichefiate (butelie) (1%). Multe locuințe au fost deconectate de la 

rețele, datorită neachitării facturilor. Locuitorii împrumută apă de la cei care sunt conectați 

(plătesc o taxă). Deși există canalizare, aceasta nu este funcțională, este înfundată sau degradată.  

Aprox. 97% sunt nemulțumiți de spațiile de depozitare (cămări, debarale, magazii), 97% de cum 

este încălzită locuința, 90.9% sunt nemulțumiți de cum funcționează instalația de apă, 84.8% de 

cum funcționează instalația electrică. 

90.9% dintre gospodăriile din zonă se află în imposibilitatea de a achita chiria sau factura 

utilităților la timp, și toți se află în imposibilitatea de a-și încălzi adecvat locuința.  

Există antene parabolice și rețea de cablu TV (excepție zona Teclu). Există servicii de salubritate și 

containere noi de gunoi, dar aceste servicii sunt foarte slabe în comunitatea Cimentul. Există 

iluminat public, dar nu peste tot (mai ales la șosea). 

Există deșeuri de tot felul (industriale, menajere): deșeuri toxice, dărâmături industriale, zone 

însemnate cu gunoi, rezervoare pline cu substanțe toxice lichide. Zona este murdară, plină de 

gunoaie menajere.  

O problemă cu care se confruntă aceste comunități este legată de existența haitelor de câini în 

zonă. De asemenea, s-au constat cazuri de furturi și prostituție. Conform datelor furnizate de 

Poliția locală, s-au înregistrat 30 de cazuri de violență și 47 de cazuri de cerșetorie în 2016. 

 

ZUM 5. Comunitatea Barbu Lăutaru 

Comunitatea este una vizibilă și foarte veche (peste 100 de ani) și se găsește în zona periferică 

centrului orașului Turda, la mai puțin de 500 m de Teatru Municipal, pe drumul care urcă spre 

Salina Turda. Drumurile sunt asfaltate și accesul este direct din strada Barbu Lăutaru. În interiorul 

comunității nu sunt drumuri, doar poteci printre locuințe și trepte care șerpuiesc ca într-un 

labirint.   

Locuințele sunt așezate în formă de amfiteatru, iar cele mai vechi sunt într-o stare avansată de 

degradare (construite din pământ lutos). Tipul de imobile sunt case familiale cu curte și gospodării 

cu locuințe alipite, unele dintre ele cocioabe. Curțile au porți înalte fiind destul de mici și locuințele 
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au fost extinse (unele camere sunt pe post de bucătărie). Foarte puține locuințe au băi. Locuințele 

sunt mici, joase, construite din lut și lemn. Comunitatea a devenit suprapopulată. Proprietatea 

terenului și a imobilelor este incertă. E greu de identificat proprietarii de drept. Puține imobile au 

carte funciară, iar majoritatea imobilelor nu au autorizație de construcție. Există și case mari și 

funcționale, curți cu gazon sau cu pomi fructiferi și viță de vie. O parte dintre locuințe sunt nou 

construite, din cărămidă. Unele sunt tencuite și izolate termic.  

La nivelul comunității există 112 gospodării și 103 locuințe convenționale ocupate, în care locuiesc 

378 persoane (6-7 persoane de familie). Numărul total de camere este de 194 cu o suprafață de 

3.533 m2. Suprafața medie pe persoană ajunge la 9,35 m2/pers. Toate locuințele sunt în 

proprietatea statului. Există și o locuință privată de grup. Locuințele sunt racordate  la rețeaua 

publică de apă în proporție de 81%, o locuință are instalație proprie, iar 18% nu au apă. Doar 

jumătate dintre membrii comunității își pot plăti facturile, iar restul duc apă de la vecini (sistem 

informal de coplată a facturilor). Doar 57% dintre locuințe sunt racordate la rețeaua publică de 

canalizare, o locuință are sistem propriu, 17% sunt în altă situație, iar 24% nu au instalație de 

canalizare. Rețeaua de canalizare se înfundă în mod repetat. Majoritatea locuințelor sunt 

racordate la rețeaua de electricitate (98%), doar 2 locuințe neavând instalație electrică Cei care nu 

au curent electric s-au racordat la cei care au. 73% dintre locuințe nu au încălzire centralizată, 17% 

au centrală proprie, iar 11% sunt conectate la sistemul de termoficare. Combustibilul folosit 

pentru gătit sunt gazele din rețeaua publică (85%), combustibilul fosil (12%) și gaze lichefiate 

(butelie) (3%). 

42.4% dintre gospodăriile din zonă se află în imposibilitatea de a achita chiria sau factura 

utilităților la timp, 57.6% în imposibilitatea de a-și încălzi adecvat locuința. Aprox. 25.4% sunt 

foarte nemulțumiți de spațiile de depozitare (cămări, debarale, magazii), 42.4% de cum este 

încălzită locuința, 90.9% sunt nemulțumiți de cum funcționează instalația de apă, 16.9% de cum 

funcționează instalația electrică. 

Există cablu TV și foarte puțini au acces la internet. Există servici ide salubritate în zonă, iar 

comunitatea întreține curățenia în interiorul ei. Există iluminat public doar la șosea.  

Conform datelor furnizate de Poliția locală, s-au înregistrat 11 cazuri de violență și 4 cazuri de 

cerșetorie în 2016. 

2.3.4 Accesul la instituții și servicii publice 

ZUM 1. Comunitatea Margaretelor 

 În zonă există o grădiniță și o școală primară și una gimnazială. Până la cea mai apropiată unitate 

medicală (spital/dispensar) și cel mai apropiat medic este o distanță de 700 m, iar un dentist și o 

creșă există la 1,5 km. Cei care vor să participe la programe școală de după școală pot să o facă la o 

distanță e 1,5 km, iar pentru cei care vor să urmeze un liceu, îl găsesc la 2 km. La întrebarea Cum 

apreciați situația împrejurimilor blocului/ casei și a zonei în care locuiți cu privire la școlile, creșele 

și grădinițele existente 55% au zis că destul de bună. 
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Accesul la un teren de sport se poate face la o distanță de 1 km, iar la o sală de sport la 2 km. În ce 

privește infrastructura culturală, la o distanță de 5 km există un cămin cultural / sală de 

cinematograf. Accesul la medicul de familie e limitat de posibilitatea de a accesa asigurarea 

socială. 

Din 2011, în zonă funcționează singurul Centru comunitar de igienă și sănătate ce există în 

comunitățile de romi, precum și o spălătorie de haine. 

Accesul în comunitate este facil, direct din drumul european E60, intrarea este largă. Strada este 

asfaltată doar la intrare, în rest fiind plină de gropi și parțial pietriș, în rest drum de pământ. Există 

porțiuni betonate doar în dreptul porților. Mijloacele de transport în comun opresc în stația din 

fața școlii, în imediata apropiere a comunității de romi, făcând legătura între gara din Câmpia 

Turzii și centrul orașului Turda, locuind că acces la transport este destul de pun în proporție de  

73.4%. 

78.6% apreciază situația împrejurimilor blocului / casei și a zonei în care locuiți cu privire la 

oportunitățile de a găsi un loc de muncă ca fiind foarte proastă sau destul de proastă. 

Nu există obstacole, prin urmare gradul de accesibilitate în și din comunitate este unul ridicat. 

Comunitatea este amplasată în apropiere de magazine și bisericile cartierului. 98% cred că spațiile 

verzi din jurul blocului sunt foarte proaste/foarte puține la fel ca situația împrejurimilor blocului/ 

casei și a zonei in care locuiți cu privire la parcuri, modalități de petrecere a timpului liber. 

Spațiul public este format din drum și pășunea din vecinătatea comunității.  Nu există spațiu 

adecvat pentru întâlniri sau un loc de jacă pentru copii. 

 

ZUM 2. Comunitatea din bloc ELTA (Electroceramica) 

Nu există unități medicale, de învățământ sau dotări sportive / recreative în zonă. Cel mai apropiat 

spital/dispensar, medic sau dentist și cea mai apropiată creșă sau grădiniță, școala primară sau 

gimnazială și școală după școală se află la o distanță de 1 km. Cel mai apropiat liceu,  teren de 

sport și sală de sport se situează la 500 m. La distanță mai mare, de 4 km se situează cel mai 

apropiat cămin cultural/sală de cinema. 

La întrebarea Cum situația împrejurimilor blocului / casei și a zonei în care locuiți cu privire la 

școlile, creșele și grădinițele existente 89.6% au zis că destul de bună. 

Blocul se găsește în oraș, în proximitatea parcării de lângă parcul Tineretului. Fiind situat în centrul 

cartierului, accesul este facil pentru orice nevoie. Nu există obstacole care să îngreuneze accesul în 

zonă. Drumul și aleile sunt asfaltate. Există și trotuare. 

Nu există spațiu amenajat pentru copii, aceștia jucându-se în stradă.  

67.3% apreciază situația împrejurimilor blocului / casei și a zonei în care locuiți cu privire la 

oportunitățile de a găsi un loc de muncă ca fiind foarte proastă sau destul de proastă. 

ZUM 3. Comunitatea de pe Calea Victoriei 

Nu există unități medicale, de învățământ sau dotări sportive / recreative în zonă. Cel mai apropiat 

spital/dispensar, medic sau dentist se află la o distanță de 300 m. Cea mai apropiată creșă sau 
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grădiniță se află la 300 m, școala primară sau gimnazială cea mai apropiată este la 400 m, iar liceu 

și școală după școală la 1,5 km. Tot la 1,5 km se situează și cel mai apropiat teren de sport și sală 

de sport, iar la 4,5 km sală de cinema / cămin cultural. 

43.8% apreciază situația împrejurimilor blocului / casei și a zonei în care locuiți cu privire la 

oportunitățile de a găsi un loc de muncă ca fiind foarte proastă sau destul de proastă. 

La întrebarea Cum situația împrejurimilor blocului / casei și a zonei în care locuiți cu privire la 

școlile, creșele și grădinițele existente 98.5% au zis că destul de bună. Blocul se află în apropierea 

magazinului Kaufland, cu ieșire la DN15 (E60) și este înconjurat de spații verzi și locuri de parcare. 

 

ZUM 4. Zona industrială 

Nu există unități medicale sau dotări sportive / recreative în zonă. În ce privește unitățile de 

învățământ, există o grădiniță. Toate celelalte unități sunt la o distanță de 2,5 km, respectiv 2,8 km 

pentru sală de cinema / cămin cultural.  

La întrebarea Cum situația împrejurimilor blocului / casei și a zonei în care locuiți cu privire la 

școlile, creșele și grădinițele existente 97% au zis că destul de proastă. Există magazine în 

vecinătate, dar școala, farmacia și cabinetele medicale sunt la o distanță mai mare. Nu există spații 

verzi. 

63.6% apreciază situația împrejurimilor blocului / casei și a zonei în care locuiți cu privire la 

oportunitățile de a găsi un loc de muncă ca fiind foarte proastă. 

Există granițe fizice precum: garduri, mai ales cu Fabrica Chimică, liniile de cale ferată uzinală, râul 

Arieș, care separă zona de restul orașului. Comunitățile din această zonă sunt izolate. 

 

ZUM 5. Comunitatea Barbu Lăutaru 

Nu există unități medicale, de învățământ sau dotări sportive / recreative în zonă. Cel mai apropiat 

spital/dispensar, medic sau dentist se află la o distanță de 350 m. Cea mai apropiată creșă, 

grădiniță, școală primară sau gimnazială se află la 500 m. Cel mai apropiat liceu, teren de sport sau 

sală de sport se află la 800 m. Pentru a participa la școală după școală locuitorii au de străbătut 5 

km.  

La întrebarea Cum situația împrejurimilor blocului / casei și a zonei în care locuiți cu privire la 

școlile, creșele și grădinițele existente 83.1% au zis că destul de bună. 

La 300 m se situează cel mai apropiat cămin cultural / sală de cinema. 

Drumurile sunt asfaltate și există acces direct din strada Barbu Lăutaru. Localizarea în centrul 

orașului îi avantajează din toate punctele de vedere nu doar accesul la transportul local. Nu există 

obstacole de niciun fel. Copii au puțin spațiu de joacă. 

ANEXA 6: Tabelul 2 completat cu date referitoare la principalele servicii de sănătate, educaţie, 

recreere, precum şi la infrastructura medico-socială existentă. 
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2.3.5. Analiza problemelor comunitare ale diferitelor zone distincte din teritoriul SDL, cu accent 

pe ZUM 

În acest subcapitol sunt puse în evidență problemele diferitelor categorii de persoane aflate în risc 

de sărăcie sau excluziune socială  de pe teritoriul SDL, cu accent pe ZUM, așa cum au fost acestea 

identificate atât de către populație, cât și de autorități/instituții, precum și de experți. 

2.3.5.1. Persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

Am realizat o analiză a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe raza 

întregului teritoriu SDL, precum și a distribuției acestor grupuri între diferitele ZUM-uri, pentru a 

putea orienta corespunzător intervențiile.  

Am folosit criteriile indicate de către definiția Eurostat (indicatorul AROPE) pentru a identifica 

persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială, adică am demonstrat îndepliniriea simultană a 

cerințelor minime prin culegerea acestor date în cadrul Studiului de referinţă: nivel scăzut de 

capital uman, nivel scăzut de ocupare a forței de muncă în sectorul formal, condiții de locuire 

precară. 

 

Tabel 2.3.5.1.1. Persoane/gospodării aflate în risc de sărăcie 

  

Nr. 

gospodarii 

Nr. 

pers. 

Persoane 

aflată în 

risc de 

sărăcie 

Persoane 

aflate în 

risc de 

sărăcie 

(procente) 

Gospodarii 

aflate în 

risc de 

sărăcie 

(procente) 

ZUM 1. Comunitatea Margaretelor 

(recensământ) 137 

737 

605 82% 79% 

ZUM 2. Comunitatea din bloc ELTA 

(recensământ) 46 

191 

177 93% 94% 

ZUM 3. Comunitatea de pe Calea 

Victoriei (eșantion reprezentativ) 56 

168 

129 77% 82% 

ZUM 4. Zona industrial (eșantion 

reprezentativ) 33 

127 

127 100% 100% 

ZUM 5. Comunitatea Barbu 

Lăutaru (eșantion reprezentativ) 32 

204 

136 67% 54% 

Teritoriul SDL (eșantion 

reprezentativ) 11 

364 

24 7% 9% 

TOTAL 315 1791 1198 67% 62% 

 

Am analizat apoi persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru a vedea care sunt 

caracteristicile acestora, din ce tip de categorii provin. 
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Din perspectiva vârstei, proporția cea mai mare de persoane aflate în risc de sărăcie sunt copiii sub 

15 ani. Astfel în comunitatea Margareta, din 282 de copii sub 15 ani, 255 sunt în risc de sărăcie, în 

comunitatea ELTA toți cei 59 de copii sunt în risc de sărăcie, în comunitatea de pe Calea Victoriei 

toți cei 20 de copii din eșantion sunt în risc de sărăcie, precum și 19 persoane cu vârsta peste 65 

de ani din cele 35 din eșantion, în zona industrială  toți cei 31 de copii și toți cei 8 adulți peste 65 

de ani sunt în situație de sărăcie, iar în Barbu Lăutaru 38 din cei 51 de copii sub 15 ani sunt în 

situație de sărăcie. Există un număr mare de persoane în risc de sărăcie în rândul persoanelor cu 

vârsta cuprinsă  între 15-64 de ani, astfel în comunitatea Margareta sunt 350 de persoane, în 

comunitatea ELTA 116 persoane (date obținute în urma recensământului), 78 din cele 95 de 

persoane cu această vârstă, în zona industrială și în Barbu Lăutaru toate persoanele cu vârsta între 

15-65 de ani. 

Avem în Comunitatea Margareta 42 de persoane (5%)  care au dizabilități, boli cronice sau alte 

afecțiuni care le limitează activitățile zilnice, în bloc ELTA 11 persoane (5%), în timp de în Calea 

Victoriei 10% din populație, în zona industrială 1%, iar în Barbu Lăutaru 2%.  

În ce privește distribuția pe gen între persoanele aflate în situație de sărăcie socială, proporția 

femeilor și a bărbaților este relativ egală în toate cele 5 ZUM-uri investigate (ex. în zona Margareta 

sunt 301 bărbați și 303 femei, în zona ELTA 90 de bărbați și 87 de femei etc.). 

În tot eșantionul investigat avem 7 tineri care părăsit sistemul de protecție al copilului, din care 4 

sunt în zona Margaretelor, 2 în teritoriul SDL, iar 1 în zona industrială, iar 4 copii sunt momentan în 

sistemul de protecție instituțională. Un copil în zona Barbu Lăutaru este în risc de abandon. 

Avem în eșantionul de la nivelul SDL 11 persoane care au fost private de libertate, 6 în zona 

Margaretelor, 3 în Bloc ELTA și 2 în Barbu Lăutaru. Problema furturilor de mașini este considerată 

o problemă foarte serioasă pentru aprox. 20% in eșantion, cu excepția Barbu Lăutaru unde 

procentul este de 47.5%, iar cea a furtului din locuințe este tot o problemă pentru aproximativ 

20% din eșantion, cu excepția zonei industriale unde acest procent este de 42.4%.  

Sărăcia este preponderent în zonele marginalizate investigate în rândul persoanelor de etnie 

romă, astfel 598 de persoane din cele 605 aflate în risc de sărăcie și excluziune socială sunt de 

etnie romă în zona Margaretelor, 121 din cei 177 din zona bloc ELTA, 31% di zona Victoriei, 92% 

din zona industrială și 91% din Barbu Lăutaru.  

11.2% din persoanele sărace sunt divorțate, despărțite, necăsătorite sau văduve în zona 

Margaretelor, 32.8% în zona Bloc ELTA, 47% în Calea Victoriei, 14.5 în zona industrială, respectiv 

15% în Barbu Lăutaru.  

În rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie din zona Margaretelor, distribuția în funcție de 

nivelul de educație arată astfel: 24.5% sunt absolvenți doar de școală primară, 20.7%  de gimnaziu, 

respectiv 9.8% de școală profesională. În zona Bloc ELTA distribuția arată astfel: 28.2% sunt 

absolvenți doar de școală primară, 28.8%  de gimnaziu, respectiv 5.6% de școală profesională. În 

zona Victoriei distribuția arată astfel: 15.5% sunt absolvenți doar de școală primară, 41.1%  de 

gimnaziu, respectiv 13.2% de școală profesională. În zona industrială distribuția arată astfel: 33.9% 
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sunt absolvenți doar de școală primară, 40.2%  de gimnaziu. În zona Barbu Lăutaru distribuția 

arată astfel: 27.2% sunt absolvenți doar de școală primară, 27.2%  de gimnaziu. 100 de persoane 

adulte care nu au fost înscriși la școală din zona Margaretelor, respectiv 48 din bloc ELTA se află în 

situație de sărăcie. Putem concluziona că majoritatea persoanelor aflate în risc de sărăcie au un 

nivel scăzut sau foarte scăzut de educație.  

Există o rată mare de neparticipare la școală în rândul copiilor din următoarele zone: Bloc ELTA – 

13%, calea  Victoriei – 10.1%, zona Industrială – 11%, Barbu Lăutaru – 2.9%.  

35 de tineri NEET (care nu este încadrat în muncă și nici nu este înscris într-o formă de educație) cu 

vârste cuprinse între 15 și 24 ani di zona Margaretelor și 13 din Zona Bloc ELTA se află într-o 

situație de sărăcie.  

Fără certificate de naștere sunt 7 persoane: 5 din ZUM Margaretelor și 2 din ZUM Bloc ELTA. 25 nu 

au buletin, din care în Margaretelor 19, iar 6 în Bloc ELTA. 112 de persoane din zona Margaretelor 

și 38 de persoane din bloc ELTA nu au asigurare medicală obligatorie. Aprox. 15% din persoanele 

din celelalte zone se află în aceeași situație.  

În zona Margaretelor sunt 19 persoane cu vârsta sub 14 ani care nu au vaccinurile obligatorii la zi, 

13 din cei 31 de copii din eșantionul din zona Industrială, respectiv 12 din cei 51 de copii din 

eșantionul din Barbu Lăutaru nu au vaccinurile obligatorii făcute. Între 30% și 50% dintre persoane 

din fiecare zonă nu au fost medic în ultimul an.  

 

2.3.5.2. Problemele comunitare din perspectiva cetățenilor și a autorităților/instituțiilor 

Problemele menționate mai jos au fost identificate de către cetățenii din zonă, reprezentanți 

instituționali, ai sectorului privat și ai societății civile și mass-media, în cadrul focus-grupurilor, 

interviurilor și sondajelor. 

 

ZUM 1. Comunitatea Margaretelor 

Infrastructură de locuire deficitară și condiții precare de locuit. Se menționează ca fiind dificil 

aspectul locativ, acesta fiind supraaglomerat raportat la spațiul foarte redus al unei camere, 

necesitatea unei locuințe fiind ridicată în discuții ca un imperativ. “Unii au casă, au și loc de garaj, 

iar alții nu avem nici măcar o casă, stăm 10 persoane într-o cameră. Dacă încerci să le spui ceva, 

sar cu gura pe tine.” Se remarcă și racordarea redusă la utilități și degradarea locuințelor. De 

asemenea, participanții consideră că există deficiențe în depozitarea gunoaielor și cred că e nevoie 

de reorganizarea serviciului de salubritate. 

Infracționalitate ridicată. Se menționează probleme privind ordinea publică, nivel crescut de 

conflictualitate și lipsa monitorizării video.  

Infrastructură de acces necorespunzătoare. Drumurile sunt neasfaltate, greu practicabile 

îndeosebi în situații de vreme rea, afectând și aspectul/ starea de curățenie a locuitorilor din zonă, 
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de exemplu a copiilor care merg la școală și se murdăresc pe drumul de acasă până la școală, 

precum și a celor care merg la muncă. 

Lipsă locuri de muncă. Majoritatea nu au un loc de muncă, primind ajutorul social și/sau alocațiile 

copiilor. Cei care au locuri de muncă lucrează la Fujikura sau ca măturători, sub supravegherea 

unui coordonator de la SPAS Turda, prezent și el la întâlniri și subliniind celor prezenți necesitatea 

de a fi responsabil cu programul de muncă, prezența, aspecte pe care le impune în raport cu cei 

care lucrează ca măturători. Un participant rom autointitulează calitatea muncii lor ca fiind „cei 

mai muncitori oameni”. 

Se menționează și dificultatea de obținere a unui loc de muncă din cauza etniei, dar și faptul că au 

mers la muncă în calitate de zilieri, au fost înregistrați de cei care i-au solicitat pentru ziua de 

muncă, pierzându-și ajutorul social. Se menționează necesitatea organizării unor cursuri de 

calificare / recalificare. 

Lipsa unui atelier de practică în cadrul Școlii profesionale Poiana. Grad redus de calificare și 

nepregătirea oamenilor pentru cerințele de pe piața forței de muncă. Ar fi binevenit ca școala să 

ofere specializări distincte fetelor și băieților, respectiv croitorie și zidărie, cu ateliere adecvate. 

Oamenii ridică în discuție și faptul că există situații de absolvenți ai Școlii Poiana, care nu știu să 

scrie și să citească, solicitând o preocupare a cadrelor didactice în acest sens. “Cum trec doar clasa, 

că în a 12-a nu știu să scrie. Ce fac profesorii cu ei?” Se menționează și necesitatea de a continua 

programul de tip a doua șansă. Nivelul de educație este redus, iar rata abandonului școlar este 

ridicată. 

Lipsa unui teren de joacă pentru copii. Se menționează faptul că nu există locuri de joacă 

amenajate pentru copii – sală de fotbal, teren fotbal, împrejmuit pentru a nu mai ieși copiii în 

stradă, evitând astfel pericolele de accidentare rutieră.  

Lipsă spații verzi. Participanții consideră binevenit ca factor de relaxare, de confort al locuirii și 

existența cel puțin a unui parc sau spațiu verde. 

 

ZUM 2. Comunitatea din bloc ELTA (Electroceramica) 

Lipsa utilităților și a racordării la rețelele de utilități (gaz, canalizare, electricitate, apă). Locatarii 

menționează că se încălzesc la butelie. Se remarcă absența unei canalizări funcționale, lucru care 

generează probleme de salubritate, infiltrarea apei în pereți, deteriorarea generală a blocului și a 

fiecărui spațiu locativ, precum și condițiile de igienă precare. Locatarii menționează că s-au 

racordat ilegal unii la alții pentru a putea beneficia de electricitate. Nu există conducte de apă, 

participanții la interviuri menționând că se alimentează cu apă din parc sau de la alții din 

vecinătate care au apă, fiind racordați. Hrana, igiena au de suferit drastic, sporind astfel factorii de 

îmbolnăvire. 

Un alt aspect problematic în acest context e dat de faptul că locuitorii din zonă nu ăși plătesc 

facturile. 
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Degradarea și suprapopularea locuințelor. Contractele de închiriere care nu se reînnoiesc 

constituie o dificultate; există locatari dornici de a cumpăra spațiul locativ. Sunt ridicate în discuție 

problemele cu restanțierii care acumulând datorii mari din neplata chiriei nu reușesc să plătească 

integral suma datorată, după cum li se solicită, iar plata eșalonată nu este acceptată; cei care nu 

au posibilitatea de plată a restanțelor solicită să lucreze în folosul comunității. Se solicită de 

asemenea de a se verifica situația celor care locuiesc abuziv. Participanții la interviuri subliniază 

faptul că locuințele au igrasie, mucegai, sunt suprapopulate și inadecvate, cu puternice riscuri de 

îmbolnăvire. Holurile sunt, în majoritate, neiluminate, iar balustradele sunt distruse într-o mare 

proporție. Ușa de la intrare în bloc nu există. Izolarea acoperișului nu este suficientă pentru a opri 

infiltrările puternice în locuințe. 

Deficiențe în depozitarea gunoaielor. Se menționează faptul că cei care locuiesc abuziv nu plătesc 

și nici nu participă la întreținerea spațiului locativ, deteriorându-l prin aruncarea de gunoaie în 

jurul blocului, de la fereastră chiar, creând un spațiu insalubru în jurul blocului. Pe holuri, tot ei 

menționează, că se mișcă în permanență șobolani, atrași de condițiile neprielnice din bloc, precum 

și de zonele de depozitare neautorizată de gunoi din imediata apropiere. Repondenții prezenți la 

interviuri menționează că este în mare măsură și vina lor, a celor care locuiesc acolo, deoarece nu 

pot păstra curățenia; o parte dintre ei se mobilizează, fac curățenie, vor să întrețină, dar o altă 

parte nu se implică, sabotând chiar încercările acestora, fără a fi trași la răspundere de nimeni.  

Conflictualitate ridicată. Se iscă conflicte între locuitori și persoanele care locuiesc abuziv, în 

general pe tema gunoaielor. Ca atare se propune o monitorizare prin camere de supraveghere 

instalate pe stâlpi și aplicarea unor măsuri coercitive la adresa celor identificați ca fiind 

problematici sub acest aspect. 

Nivel scăzut de școlarizare și lipsă calificare. Nivelul de școlarizare al majorității este cel gimnazial 

și există și persoane analfabete. Lucrează doar 10-15% din populație și majoritatea muncilor sunt 

sezoniere și informale. 

 

ZUM 3. Comunitatea de pe Calea Victoriei 

Locuințe degradate, insalubre și supraaglomerate. În cazul balcoanelor există pericolul de a 

cădea. Această zonă ridică dificultăți din cauza amplasării blocului într-o zonă cu umezeală, 

construită pe suprafața unui lac dezafectat, care generează în permanență infiltrări în pereți și un 

grad sporit de insalubritate la subsol și mucegai. Existența mucegaiului, faptul că plouă în casă în 

locuințele de la ultimul etaj, dar se infiltrează și la celelalte, ferestrele distruse sunt aspecte 

menționate ca problematice și cu apeluri numeroase adresate autorităților spre soluționare. 

Restanțierii nu reușesc achitarea integrală a datoriilor acumulate din neplata chiriilor, existând 

interes pentru cumpărarea apartamentelor. Locuințele sunt supraaglomerate. 

Canalizare deficitară. Există apă și mizerie sub bloc. Scurgeri pluviale. 
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Grad de ocupare redus. Aproximativ 20% au locuri de muncă la Fujikura sau fac curățenie în 

blocuri. Nivelul de școlarizare este scăzut, cei care nu știu să scrie și să citească, întâmpinând 

dificultăți în găsirea unui loc de muncă. 

Nivel ridicat de infracționalitate. Se menționează necesitatea de a instala un sistem de 

monitorizare. 

 

ZUM 4. Zona industrială 

Canalizare deficitară. Casele au doar fose septice, curățarea și igienizarea făcându-se deficitar, la 

acestea alăturându-se dificultățile de dirijare a apelor pluviale, stagnarea acestora în apropierea 

locuințelor, fapt ce afectează structura de rezistență a caselor. 

Lipsa unor autobuze care să facă legătura între această zonă și restul orașului. S-ar facilita astfel, 

cu prioritate, deplasarea la școală a elevilor. Transportul membrilor comunității se realizează cu 

dificultate, majoritatea neavând mașini personale și deplasându-se fie pe jos, fie cu taxi, ceea ce 

este însă costisitor pentru bugetul redus de care dispun. Distanța între comunitate și școală este 

ridicată. 

Lipsă asfaltare străzi. Străzile sunt desfundate, greu accesibile, incomod de parcurs. 

Sprapopularea locuințelor. Interes și preocupare pentru reînnoirea contractelor de locuință. 

Datorită suprapopulării, construirea de locuințe sociale este considerată o soluție salvatoare 

pentru toate familiile care locuiesc într-un spațiu restrâns, de aproximativ  3/4 mp, între 7-10 

persoane. Se înregistrează un nivel ridicat de promiscuitate. Mai există situația unor locatari ale 

căror locuințe au fost incendiate, iar în prezent, renovate parțial de către aceștia, se solicită o 

scutire sau diminuare a chiriei datorate prin investițiile realizate pe care însă nu există chitanțe, 

decât faptic că s-au renovat din fondurile locatarilor. 

Ofertă redusă de locuri de muncă. Nu prea există locuri de muncă și nici resurse, și sunt foarte 

puține persoane care au carte de muncă. Locuitorii folosesc rampa de gunoi ca și sursă de venit. 

Alternativele insuficiente ale oamenilor pentru a se întreține sunt ajutoarele sociale și alocațiile. 

Există persoane care nu le au nici pe acestea, unii lucrează zilieri, alții aflându-se la limita 

infracționalității. Corelat situației privind spațiul locativ, neînnoirea contractelor de închiriere etc., 

o parte din oameni nu au acte de identitate sau au doar cu statut provizoriu, ceea ce generează 

dificultăți și în raport cu un posibil loc de muncă. 

Igienizare deficitară. Oamenii sunt nemulțumiți de existența unor focare mari de infecție- 

șobolani, mizerie, gândaci, șerpi (în perioada primăvară-vară). În apropierea spațiilor destinate 

locuirii se află numeroase gropi de gunoi neautorizate. Se menționează și situații conflictuale în 

legătură cu interesul scăzut pentru menținerea curățeniei și întreținerea zonei. “Un om nevăzător 

adună mizeria și ceilalți nu fac nimic.” A apărut ideea înființării unui centru de igienă ar fi util de 

pus în practică exclusive în condițiile unei supravegheri riguroase și judicioase. 

Conflictualitate ridicată. Există potențial conflictual sporit, de la amenințări verbale, la ostilități 

evidente ce degenerează și în agresiuni fizice, fără ca autoritățile competente să intervină. Sunt de 
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semnalat distrugerile diverselor spații (magazin alimentar, module, locuințe), vandalizarea și furtul 

de elemente din component acestora. Ca măsură de monitorizare, participanții propun instalarea 

unor camera video.  

Existența unui mare număr de câini comunitari care constituie un pericol pentru oameni. 

 

ZUM 5. Comunitatea Barbu Lăutaru 

Lipsa actelor de întăbulare și condiții proaste de locuire. 90% dintre persoanele care locuiesc în 

această zonă au construcții pentru care nu au acte conforme de întabulare, locuințele fiind 

deținute în urma contractelor de vânzare-cumpărare, moștenire sau construite fără proceduri  

corespunzătoare. Repondenții subliniază nevoia lor de a-și trece locuințele pe numele lor și de a se 

gestiona, subliniind nevoia de renovare a caselor degradate. Cei prezenți precizează că ar fi auzit 

zvonuri privind necesitatea sistematizării zonei, considerând o mare amenințare acest fapt. 

“Măcar e casa noastră, nu ne scoate nimeni dacă nu putem plăti chiria și nu rămânem cu copiii pe 

stradă.” Se  semnalează absența unui număr rezonabil de locuințe, existând și 11 persoane în 2 

camere. 

Canalizare deficitară. Canalizările sunt înfundate, necesitând desfundare și refacere. 

Acces redus la utilități (gaz, lumină, apă). Nu există acces la aceste resurse sau dacă există sunt 

foarte reduse, maniera destructurată a poziționării construcțiilor constituind o dificultate în 

soluționarea oportună a instalării de conducte. Repondenții menționează că se încălzesc în sobe 

improvizate, cu lemne, cu potențial pericol de aprindere. Din cauza dificultăților privind actele 

pentru locuințe/ contracte de chirie nereînnoite, lipsa unor acte de proprietate corespunzătoare 

etc. nu există sau nu se pot reface contractele pentru lumină și apă. 

Lipsa locurilor de muncă și inconsistență în realizarea veniturilor. Participanții corelează și 

conștientizează legătura dintre faptul că neavând un venit constant, un loc de muncă stabil nu își 

vor putea plăti cheltuielile, chiriile în cazul în care s-ar produce sistematizarea, ei înșiși ridicând 

alarmați această întrebare dacă este adevărat zvonul auzit și explicându-și unii altora că 

sistematizarea presupune dărâmarea actualelor locuințe și construirea altora noi. „Cum să-mi 

dărâme căsuța mea, construită de mine?!” 

2.4. Acțiunile desfășurate anterior în teritoriul SDL 

Principalul proiect implementate care au vizat teritoriul SDL, în special ZUM1 Comunitatea 

Margaretelor. Angajații acestui centru au ajutat oamenii din ZUM să fie mai atenți la igiena 

personală, prevenind îmbolnăvirile. Locuitorii sunt mulțumiți că există această infrastructură 

sanitară (băi, dușuri), dar și mașinile de spălat. De asemenea, locuitorii romi au fost asistați în 

campaniile naționale de sănătate. Implicarea angajaților centrului a contribuit la reducerea 

abandonului școlar. Comunicarea între aplicant și parteneri a fost bună, iar relațiile continuă și în 

prezent încercând să identifice soluții la problemele din comunitate. 
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Tabel 2.4.1. Model de prezentare a datelor despre proiectele desfășurate în teritoriul SDL în 

ultimii 5 ani 

Titlul proiectului: Centrul comunitar de igienă și sănătate 

Perioada: nov. 2009 – aprilie 2011 

Bugetul (în lei): 477.126,02 lei 

Sursa de finanțare: 
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Programul de 

intervenții prioritare pentru comunități rome 

Aplicantul: Municipiul Turda 

Partenerii: 
Grupul de inițiativă din comunitatea romă „strada 

Margaretelor – cartier Poiana” 

Principalele activități: 

• reabilitarea unei clădiri cu o suprafață utilă de 202,81 

mp, care găzduiește un punct de tratament, o baie 

publică (cu dușuri și toalete) și o spălătorie (cu 6 mașini 

de spălat, 2 cu uscător și 4 profesionale); 
• oferirea de servicii sociale și medicale ce vin să 

completeze lucrările de mică infrastructură: 

• realizarea de întâlniri la sediul centrului comunitar, 

str. Câmpiei nr. 57, în vederea conștientizării 

importanței igienei personale în prevenirea 

îmbolnăvirilor 

• campanii de informare pentru promovarea 

sănătății în rândul membrilor comunității 

• asistarea membrilor comunității în campaniile 

naționale de sănătate (analize medicale, vaccinări 

etc.) 

Numărul și tipul grupului țintă 

vizat: 

1100 locuitori  de etnie roma de pe strada Margaretelor 

din Turda 

Zona distinctă din teritoriu: ZUM 1 Comunitatea Margaretelor, comunitate roma 

Stadiul: Finalizat 

 

2.5. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului SDL 

 Nu este cazul. 

3. Analiza SWOT 

În urma elaborării analizei diagnostic a comunităților marginalizate din teritoriului SDL, pornind de 

la informațiile obținute, s-au identificat principalele puncte tari/ slabe și oportunități/riscuri. În 
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cele ce urmează vom prezenta o analiză SWOT centralizată pentru cele 5 zone urbane 

marginalizate identificate:  

 

Poziționarea geografică 

Puncte tari 

- unele zone au acces facil pentru 

toate nevoile (ZUM1, 2, 3, 5) 

- apropierea de magazine (ZUM1) 

Puncte slabe 

- comunități izolate, există granițe fizice (ZUM4) 

- așezarea în trepte faci dificilă și costisitoare 

introducerea utilităților (ZUM5) 

Oportunități 

- spațiu pentru extinderea zonelor 

Pericole 

- extinderea zonelor fără existența unui plan 

urbanistic  

- accentuarea segregării din perspectivă spațială 

 

Populația și caracteristicile demografice  

Puncte tari 

- populație tânără 

- număr mare de copii (potențial de 

dezvoltare) 

 

Puncte slabe 

- populație numeroasă 

- număr mare de copii  

- pondere ridicată persoane 54+ ani (ZUM3, 5) 

- nivel ridicat de sărăcie 

Oportunități 

- comunitate etnică – poate crea 

coeziune 

Pericole 

- comunitate etnică – poate crea discriminare   

 

Ocuparea, afacerile la nivel local și protecția socială  

Puncte tari 

- populație tânără cu potențial de 

muncă  

- forță de muncă ieftină 

- asigurarea transportului pentru cei 

care lucrează în Cluj (ZUM1,) 

- există și tineri romi care lucrează cu 

carte de muncă  

- pensionarii au venituri constante 

- există spirit antreprenorial (ZUM5) 

- multe persoane sunt plecate la muncă 

în străinătate (ZUM3, 5) 

Puncte slabe 

- lipsa afacerilor localizate în ZUM 

- ocupare preponderent informală/ sezoniereă 

- pondere redusă a persoanelor care lucrează / 

salariați 

- pondere ridicată a șomerilor pe termen lung 

- pondere ridicată a persoanelor inactive  

- lipsa calificărilor și a nivelului de educație necesar 

pentru calificare 

- venituri neregulate și de nivel redus 

- acces redus la protecție socială  

- nu știu o meserie cerută pe piața muncii 

- nu știu să își caute un loc de muncă 
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Oportunități 

- potențial de dezvoltare de afaceri de 

economie socială  

- existența unor fonduri dedicate 

zonelor urbane marginalizate 

Pericole 

- discriminare în obținerea unui loc de muncă 

- recurs la cerșit și prostituție/ proxenetism 

- dependența de ajutoare sociale și alocația copiilor, 

diverse pensii sociale sau de boală 

 

Educația 

Puncte tari 

- copii care frecventează grădinița, școala 

(ZUM1, 3, 4, 5) 

- există autobuz școlar (ZUM2) 

- abandon școlar redus (ZUM2, 3) 

Puncte slabe 

- există analfabetism în rândul adulților 

- nivel ridicat de abandon școlar (ZUM1, 4,)  

- nivel redus de școlarizare (7-8 clase) 

- mulți tineri nu și-au dat bacalaureatul 

Oportunități 

- apropiere de grădiniță și proximitate de 

școala profesională (ZUM1) 

 

Pericole 

- risc de abandon școlar, părăsirea timpurie a 

școlii de către fete pentru a se căsători, mediul 

de acasă nu încurajează participarea școlară 

- creșterea analfabetismului 

 

Locuire și acces la utilități 

Puncte tari 

- există și locuințe rezistente, cu 

bucătărie (ZUM1) 

- există locuințe cu apă în casă (ZUM1, 

ZUM2, 3) 

- există antene parabolice sau cablu 

- există rețea de electricitate  

- există servicii de salubrizare 

- există iluminat public, dar nu peste 

tot (vezi ZUM 4, 5) 

- infrastructură de acces bună (ZUM2, 

3) 

Puncte slabe 

- zona este preponderent insalubră și plină de gunoaie 

(ZUM1, 2, 4) 

- locuințele sunt improvizate și insalubre (ZUM2) 

- locuințe degradate  

- existența cocioabelor (ZUM1, 4, 5)  

- lipsa băilor 

- drum neasfaltat, de pietriș, de pământ, cu gropi, 

greu circulabil (ZUM1, 4) 

- nu există gaz, pentru încălzire se folosesc sobe pe 

lemne (ZUM2, 3, 4, 5) 

- acces la rețeaua de canalizare deficitară (ZUM3, 4, 5) 

- locuințele sunt supra aglomerate 

- nu există acte de proprietate asupra terenului / 

imobilelor, iar extensiile în construcția locuințelor noi 

sunt informale, nu au autorizații (ZUM1, 4, 5) 

- s-au înregistrat cazuri de violență (ZUM1, 2, 4, 5) 

- s-au înregistrat cazuri de cerșetorie (ZUM2, 4, 5) 
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- s-au înregistrat cazuri de prostituție (ZUM2, 4) 

- acumularea de datorii și restanțe la utilități 

- aspecte neclare privind legalitatea locuitorilor 

(ZUM2) 

Oportunități 

- existența în comunitate a unei 

facilități sanitare cu toalete, dușuri, 

mașini de spălat (ZUM1) 

- interesul autorităților locale de a 

investi în locuințe sociale 

- existența unor fonduri dedicate 

pentru zonele urbane marginalizate  

Pericole 

- lipsă curățenie în zonă – potențial de a se transforma 

în focar de infecție 

- cazuri de furt și prostituție 

- veniturile reduse ale rezidenților și posibilități reduse 

de a întreține locuințele sociale în care locuiesc 

 

Accesul la instituții și servicii publice 

Puncte tari 

- existența unei grădinițe, a unei școli 

primare și a unei gimnaziale (ZUM1, 2) 

- existența unui Centru comunitar de 

igienă și sănătate (ZUM1) 

- stație de transport în comun (ZUM1) 

- nu există obstacole fizice (ZUM1, 2, 3, 5) 

- există spații verzi și locuri de parcare 

(ZUM 3) 

Puncte slabe 

- distanță mare până la liceu  

- distanță mare până la școală primară / 

gimnazială (ZUM2, 3, 4, 5)  

- distanță mare până la infrastructuri sportive și 

culturale (ZUM1, 2, 3, 4) 

- distanță mare până la unitățile medicale (ZUM3, 

4, 5) 

- lipsa spațiilor de joacă pentru copii (ZUM1, 2, 5) 

Oportunități 

- proximitatea grădinițe și școli (ZUM1) 

- existența unor fonduri dedicate pentru 

intervenții în zonele urbane marginalizate 

Pericole 

- salubrizare deficitară 

- risc de accidentare sau îmbolnăvire pentru copiii 

care se joacă pe stradă sau printre gunoaie. 

 

Organizarea și coeziunea comunității și relațiile cu exteriorul 

Puncte tari 

- existența unui serviciu 

pentru romi în primărie  

- există relații cu toate 

instituțiile din Turda 

Puncte slabe 

- lipsa încrederii în autoritățile locale, ruptură în comunicare 

- rezidenții reclamă insuficiența și inadecvarea ajutorului oferit 

de autoritățile locale, raportat la nevoi 

Oportunități 

- existența în comunitate a 

diverse ONG-uri și Asociații 

Pericole 

- apariția unor situații conflictuale, comunitatea este 

suspicioasă față de acțiunile realizate de primărie 
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sociale - autoritățile reclamă lipsa de responsabilitate a comunității 

față de bunurile comune și lipsa de recunoștință față de 

ajutorul primit 

- mobilizarea comunității este foarte dificilă; membrii 

comunității nu se implică în acțiuni pentru atingerea unui 

obiectiv comun fără remunerare 

- imaginea negativă a zonelor reflectată de presa locală 

 

Proiecte desfășurate anterior în zonă  

Puncte tari 

-  primăria are serviciu specializat pe proiecte europene 

- primăria a implementat proiecte în comunitate (ZUM1) 

- existența asociațiilor care pot desfășura proiecte în 

comunitate 

Puncte slabe 

- lipsa încrederii în autoritățile 

locale 

 

Oportunități 

- existența unor fonduri dedicate special pentru intervenții 

în zonele urbane marginalizate 

Pericole 

- lipsa sustenabilității proiectelor 

- implicarea comunității în 

proiecte este condiționată de 

bani 

 

4. Procesul de implicare a comunității 

 

4.1. Formarea și organizarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) 

Municipiul Turda, ca urmare a angajamentului luat în cadrul Contractului de finanțare POCU 

137/5/1/112543, a început demersurile de constituire a GAL prin înaintarea, la 31 august 2017, a 

unei cereri pentru acordarea disponibilității denumirii în urma căreia s-a stabilit denumirea 

asociației ca fiind Asociația GAL URBAN TURDA. După acest demers s-a inițiat, la 19.09.2017, 

procedura de achiziție pentru servicii de consultanță juridică în vederea constituirii legale a GAL, 

fapt pentru care s-a încheiat un contract de servicii, la data de 29.09.2017.  

Municipiul Turda a lansat, în paralel, un anunț public pentru demararea constituirii Asociației GAL, 

la 14.09.2017, prin care se solicita depunerea scrisorilor de intenție a persoanelor juridice și fizice 

în vederea identificării membrilor fondatori și a demarării demersurilor legale de constituire. 

Municipiul Turda, autoritate publică locală a UAT cu populație mai mare de 20.000 locuitori, a fost 

prima care și-a manifestat intenția de a deveni membru fondator, chiar încă de la redactarea și 

înaintarea cererii de finanțare. Partenerii cu care s-a asociat Municipiul Turda în vederea accesării 

sprijinului pregătitor au lucrat împreună cu expertul pe problemele romilor din cadrul Serviciului 
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Public de Asistență Socială, în primă instanță, iar mai apoi cu facilitatorul comunitar, pentru a 

impulsiona organizații din sectorul public (instituții publice, școli etc.), sectorul privat (firme), 

societatea civilă (organizații non-guvernamentale) și persoane fizice relevante să joace un rol activ 

în dezvoltarea propriei comunități și în eliminarea disparităților între zonele administrative și 

funcționale ale UAT prin asocierea într-o organizație cu rol în dezvoltarea comunitară, respectiv 

Asociația GAL URBAN TURDA. 

S-a alăturat un partener din proiect, Asociația Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și 

Incluziune Socială, organizație non-guvernamentală cu acoperire regională, iar apoi și-au exprimat 

intenția de a deveni membri fondatori: Serviciul Public de Asistență Socială Turda, Fundația 

Caritabilă Sfântul Daniel, Asociația Creștină a Romilor Betania, Școala Profesională Poiana Turda și 

o persoana fizică provenită dintr-o comunitate marginalizată, dl. Silaghi Ștefan. 

Sediul asociației a fost stabilit în Turda, str. Ștefan cel Mare nr. 38, sediu pus la dispoziție cu titlu 

gratuit pe o perioadă de 5 ani de către Municipiul Turda.  

La data de 14 noiembrie este emisă Comunicare Încheiere Finală prin care se comunică admiterea 

cererii având ca obiect acordarea personalității juridice Asociației GAL URBAN TURDA. Durata de 

existență a parteneriatului GAL este nelimitată, deci excede durata de implementare a SDL. 

Asociația GAL URBAN TURDA a fost înscrisă, la data de 28.11.2017, în Registrul persoanelor 

juridice fără scop patrimonial, iar în data de 28.11.2017 i-a fost atribuit Codul de Înregistrare 

fiscală 38542823. 

După înființarea GAL, au fost organizate cinci întruniri publice în cele cinci comunități urbane 

marginalizate, decelate prin Studiul de referință, în corelare cu Atlasul Zonelor Urbane 

Marginalizate din România, elaborat de Banca Mondială, urmate de câte două focus-grupuri în 

fiecare ZUM.  Cele 2 Focus grupuri organizate  la care au participat femei și bărbați, romi, tineri și 

adulți în fiecare dintre cele 5 ZUM-uri : unul pentru a identifica problemele cu care se confruntă 

fiecare dintre zone legate de aspectele menționate mai sus, iar cel de-al doilea pentru a consulta 

membrii comunității privind măsurile posibile de intervenție.  Structura pe etnii a participanţilor la 

focus grupuri este următoarea: 

   -pentru ZUM 1: ambele focus-grupuri (FG) avem câte 10 persoane/FG, 60% romi, 40% români 

   -pentru ZUM 2: ambele focus-grupuri (FG) avem câte 8 persoane/FG, 62% romi, 38% români 

   -pentru ZUM 3: ambele focus-grupuri (FG) avem câte 10 persoane/FG, 60% romi, 40% români 

   -pentru ZUM 4: ambele focus-grupuri (FG) avem câte 8 persoane/FG, 62% romi, 38% români 

   -pentru ZUM 5: ambele focus-grupuri (FG) avem câte 8 persoane/FG, 62% romi, 38% români 

Am ataşat documentele: Fise prezenta focus-grupuri și Rapoarte focus-grupuri pentru 

fiecare dintre întâlnirile organizate în cele 5 ZUM. 

Distribuția participanților la focus-grup în funcție de sex și vârstă pentru ZUM-uri:  

ZUM1. Comunitatea 

Margaretelor 

Focus-grup 1: 10 persoane 

Romi: 60% 

Focus-grup 2: 10 persoane 

Romi: 60% 
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Fem: 60% 

Tineri: 40% 

Fem: 60% 

Tineri:40 % 

ZUM2. Comunitatea din bloc 

ELTA 

Focus-grup 1: 8 persoane 

Romi:62 % 

Fem: 62% 

Tineri: 38% 

Focus-grup 2: 8 persoane 

Romi:62 % 

Fem: 62% 

Tineri: 38% 

ZUM3. Comunitatea de pe 

Calea Victoriei 

Focus-grup 1: 10 persoane 

Romi: 60% 

Fem:60 % 

Tineri: 40% 

Focus-grup 2: 10 persoane 

Romi: 60% 

Fem:60 % 

Tineri: 40% 

ZUM4. Zona industrială Focus-grup 1: 8 persoane 

Romi:62 % 

Fem: 62% 

Tineri: 38% 

Focus-grup 2: 8 persoane 

Romi:62 % 

Fem: 62% 

Tineri: 38% 

ZUM5. Comunitatea Barbu 

Lăutaru 

Focus-grup 1: 8 persoane 

Romi:62 % 

Fem: 62% 

Tineri: 38% 

Focus-grup 2: 8 persoane 

Romi:62 % 

Fem: 62% 

Tineri: 38% 

 

În cadrul fiecărei întruniri publice au fost abordate 5 teme de interes: delimitarea teritoriului, 

identificarea și prezentarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din 

teritoriu, cu prezentarea datelor de elaborare a Studiului de referință; principalele rezultate ale 

analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL, și specific în 

fiecare ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință; identificarea soluțiilor posibile și discutarea 

lor în cadrul consultărilor publice în întreg teritoriul SDL; prioritizarea măsurilor necesare propuse 

în cadrul consultărilor din teritoriu, cu precădere în ZUM și decizia finală cu privire lista indicativă 

de intervenții din cadrul strategiei de dezvoltare locală. Fiecare întrunire publică a fost animată de 

facilitator, care a întocmit un raport sintetic pentru fiecare ZUM, rapoarte prezentate în cadrul 

celor cinci ședințe ale Consiliului Director. La ședințele Consiliului Director al GAL au fost invitați, în 

calitate de observatori, și reprezentanți ai ADR Nord-Vest și din partea OI POCU Nord-Vest, un 

reprezentant al ADR Nord-Vest onorând invitația. 

ANEXA 7: Dovada referitoare la organizarea juridică a GAL în conformitate cu prevederile OG nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005. 

Parteneriatul, în cadrul Asociației GAL URBAN TURDA, a fost încheiat pe perioadă nedeterminată, 

ceea ce înseamnă că excede durata previzionată de implementare a SDL. 

ANEXA 8: Procesul verbal al ședinței Adunării Generale pentru alegerea Comitetului Director și 

lista participanților (cu semnături). 
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Se regăsește, în cadrul Anexei 8, Procesul verbal al ședinței Adunării Generale din data de 

20.11.2017, lista de prezență, Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale din 20.11.2017. 

ANEXA 9: Componența Comitetului Director. 

ANEXA 10: Documente suport care să dovedească organizarea funcțională a GAL-ului prin:  

Anexăm HCL nr. 349/03.10.2017 prin care se atribuie în folosință gratuită, pe o durată de 5 ani, 

spațiul în care își va desfășura GAL activitatea, str. Ștefan cel Mare nr. 38, din municipiul Turda. 

Se anexează Procedura operațională de evitare a conflictului de interese. 

Document anexate la pct f), respectiv copia Statutului asociației ( a se vedea Cap. 5 și Cap 6 din 

Statut) 

ANEXA 11: Dovada obținerii numărului de înregistrare în registrul electronic de evidență a 

prelucrărilor de date cu caracter personal de la Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care atestă calitatea de operator de date cu caracter 

personal, pentru domeniul specific (http://www.dataprotection.ro). 

ANEXA 12: Lista activităților desfășurate de GAL ce au avut în vedere îmbunătățirea 

competențelor în domeniile vizate de SDL (cursuri de formare/perfecționare)  

Anexăm documente de instruire ori care atestă experiența în domeniul vizat de SDL, la care 

adăugăm certificatele care atestă instruirea, de către Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și 

Incluziune Socială, a facilitatorului și a membrilor AGA (inclusiv listele de prezență la instruiri).  

4.2 Animarea partenerilor locali și mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială din teritoriul SDL 

4.2.1 Animarea partenerilor locali 

Activitatea de informare și comunicare s-a realizat constant de-a lungul proiectului, continuând 

activitățile de informare ce au precedat implementarea proiectului derulat ca sprijin în vederea 

realizării SDL. În acest context am informat partenrii locali și membrii comunităților urbane 

marginalizate prin intermediul conferințelor de presă, în parteneriat cu media locală, a conferinței 

de lansare a proiectului, prin intermediul pliantelor de informare distribuite în comunități prin 

intermediul expertului pe problemele romilor și a facilitatorului, cu prilejul întrunirilor publice, a 

focus-grupurilor organizate în comunități, precum și a acțiunii de amploare prin care s-a efectuat 

recensământul a două ZUM (ZUM 1-Comunitatea Margaretelor și ZUM 2-Comunitatea din bloc 

ELTA) și în recensământul realizat prin eșantionarea cu pas, În ZUM 3-Comunitatea din bloc L105, 

ZUM4-Zona industrială, ZUM 5-Comunitatea Barbu Lăutaru și întreg teritoriul SDL. Cu acest prilej 

s-au vizitat peste 500 de gospodării, respondenții au fost informați direct cu privire la realizarea 

SDL, au cules direct informații care au condus la o mai aprofundată și documentată sinteză a 

nevoilor, resurselor și modalităților de rezolvare.  

Un parteneriat solid s-a creat între societatea civilă și reprezentanții zonelor urbane marginalizate, 

fapt materializat prin invitarea susținerii unor mese rotunde pe tema inovării sociale (Îngrijirea 

persoanelor vârstnice și persoane cu handicap, Conștientizarea cetățenilor privind necesitatea 

http://www.dataprotection.ro/
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păstrării curățeniei, Mentoratul pentru familiile cu copii în risc de excluziune socială, Necesitatea 

centrelor de susținere a familiilor – ultimele două teme rezultând în urma discuțiilor cu voluntarii) 

la sediile unor ONG-uri cu preocupări în activitatea de voluntariat comunitar. 

Facilitatorul comunitar a realizat o serie de interviuri cu reprezentanți ai autorității locale, ai 

sectorului privat, cu reprezentanții furnizorilor de servicii sociale și cu reprezentanți ai mass mediei 

locale, prilej cu care, odată cu culegerea de informații relevante din experiența fiecăruia, 

facilitatorul a avut ocazia de a aduce mai aproape de  

Instituțiile partenere ale Municipiului Turda, în calitate de autoritate publică locală (de ex. Poliția 

Locală, ALOFM, Inspectoratul Școlar Județean, Institutul Național de Statistică, Școlile de pe 

teritoriul SDL etc.) au fost informate asupra demersurilor de realizare a SDL, despre realizarea 

Asociației GAL URBAN TURDA, prin care urmează a se implementa strategia și au fost  cooptați în 

colectarea de informații relevante la nivelul comunității pentru fundamentarea intervențiilor 

viitoare, subsecvente SDL. S-a permis astfel fundamentarea SDL pe date reale și corecte, prin 

animarea partenerilor locali și județeni. 

Informațiile diseminate au determinat atragerea cu precădere a societății civile, a instituțiilor 

publice și a persoanelor fizice relevante, aparținând ZUM, lucru ce s-a reflectat în extinderea 

numărului de membri ai GAL. 

Sintetic, reprezentarea ZUM la nivelul Comitetului Director al GAL (C.D. al GAL) se prezintă astfel:  

din cei 5 membri ai CD al GAL, 1 (persoană fizică) membru (20%) este reprezentant al ZUM1, 1 

(persoană juridică) membru (20%) este limitrofă ZUM 2 și ZUM 3 și împreună (40%) reprezintă 

comunități roma cu risc de marginalizare. 

ANEXA 13: Fișa postului și curriculum vitae al managerului GAL 

ANEXA 14: Documente suport privind conținutul și participarea la ședințele  Comitetului 

Director GAL în care au fost abordate cele 5 teme obligatorii  

Au fost realizat ședințe ale C.D al GAL cu abordarea următoarelor teme: (1) delimitarea teritoriului 

SDL, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum 

și organizarea Studiului de referință; (2) principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, 

problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul 

de referință; (3) identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg 

teritoriul SDL; (4) prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL, cu 

precădere în ZUM și (5) decizie finală cu privire la conținutul SDL și a listei indicative de intervenții. 

4.2.2 Mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială  

Relațiile din interiorul comunității  

Cele 5 comunitati marginalizate de pe teritoriul SDL, aferente municipiul Turda, sunt populate in 

proportie covarsitoare de etnici romi, dar nu sunt comunitati traditionale, totalizand cca. 3500 de 

locuitori. Multi dintre rezidenti locuiesc in aceste zone inca din anii ’70-’80, când locuitori din 
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zonele rurale s-au mutat în Turda pentru a lucra în fabricile din oraș, prilej cu care au beneficiat de 

locuinte sau și-au construit ori improvizat locuinte în această zonă. Industria turdeana s-a prabusit 

dupa 1989, iar viata in comunitatile de romi s-a degradat substantial. Multi au migrat, multi altii le-

au luat locul, dezradacinati din alte comunitati netraditionale. Este perioada in care constructiile 

improvizate se inmultesc si inregistram o densificare a locuirii, fara respectarea regulilor minime 

de urbanism.  

Zonele locuite preponderent de comunitatile de romi se disting astfel de restul SDL prin casele si 

gospodariile mai sărăcăcioase, construite din chirpici sau improvizatii din lemn/PFL si boltari, dar și 

prin lipsa accesului la infrastructura edilitara. 

Comunitatile nu sunt omogene nici ca nivel al coeziunii intracomunitare, Comunitatea de pe str. 

Margaretelor fiind cea mai coerenta, asta si ca urmare a interventiilor anterioare in comunitate 

(semi-internat pentru elevii romi din comunitate in vederea sustinerii acestora pentru promovarea 

examenului de capacitate, curs de formare -pentru barbati- in domeniul constructiilor, curs de 

formare pentru femei in domeniul confectiilor, atelier de croitorie, centru comunitar de igiena si 

sanatate), dar si datorita proximitatii scolii (Scoala Profesionala Poiana), care a actionat ca un 

catalizator si liant, prin intermediul mediatorului scolar.  

În cadrul școlii si a Centrului comunitar de igiena si sanatate părinții interacționează între ei, acesta 

fiind punctul lor de legătură. Celelalte comunitati, cu exceptia Comunitatii Barbu Lautaru, care are 

o scoala destul de aproape, nu au aceasta facilitate. Cadrele didactice de la școali sunt oameni-

resursă, care pot ajuta la mobilizarea și întărirea comunităților, astfel încât să se poată realiza 

asocierea membrilor comunității pentru realizarea unui interes comun.  

Fiecare comunitate are lideri formali, dar există si anumite persoane ale căror nume apar frecvent 

în discursul membrilor comunității și la care aceștia se raportează ca la niște lideri informali. 

Reprezentanții organizațiilor rome (Partida Romilor, Alianța pentru Unitatea Romilor) sunt 

recunoscuți doar ca lideri formali în comunitati. De asemenea, mediatorul școlar, care locuiește în 

comunitate ZUM 1, dar și expertul pentru problemele romilor, angajat la Serviciul Public de 

Asistenta Sociala sunt persoane de referință pentru comunitati.  

Pentru mobilizarea și integrarea comunității marginalizate, precum și pentru construirea unei 

relații funcționale cu autoritatea locală este util un facilitator extern, specializat, care să lucreze cu 

liderii comunității, dar si cu familiile rome.  

Relația cu autoritățile locale  

Relaţia comunităților din cele 5 ZUM cu autorităţile locale este diferita, mai increzatoare pentru 

cazul ZUM 1 si ZUM5, insa mai lipsită de încredere pentru ZUM2, 3, 4.  

În cele mai multe cazuri, între comunitățile urbane dezavantajate și autoritățile locale există o 

comunicare dificilă și tensionată.  

In cazul membrilor comunităților nemulţumiţi de autorităţile locale, aceştia reclamă cu precadere 

insuficiența și inadecvarea ajutorului raportat la nevoi și susțin că atunci când merg cu o anumită 

problemă la primărie nu li se acordă timp, nu sunt luaţi în seamă sau li se fac promisiuni care nu 
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sunt duse la îndeplinire. În cadrul discuțiilor cu membrii acestor comunități a reieșit că există un 

conflict principal între comunitate și autoritățile locale, cauzat de construirea abuzivă a locuințelor, 

fără a avea acte de proprietate pe teren, dar si racordarea frauduloasa la utilitati. Aceste situații 

generatoare de conflict determină o relație tensionată între comunitate și autorități, în care 

fiecare parte are propriile soluții, însă niciuna dintre ele nu mulțumește ambele părți implicate. 

Pe de altă parte, autoritățile locale aduc în discuție lipsa sustenabilității intervențiilor, în principal 

din cauza lipsei de resurse a rezidenților, dar și lipsa de recunoștință din partea comunității față de 

ajutorul primit, aceștia reprezentând factori demotivatori pentru realizarea de proiecte în zonele 

defavorizate. La acestea se adăugă insuficienta resurselor financiare şi umane din primărie. 

Cu toate acestea, primăria Turda a manifestat înțelegere față de problemele comunităților și a fost 

mereu deschisă ajutorării acestor comunități. De-a lungul timpului, primăria a realizat intervenții 

pentru dezvoltarea infrastructurii (stradă, canalizare, apă, gradinita), dar și proiecte cu 

componentă socială, cum ar fi realizarea Centrului comunitar de igiena si sanatate și  oferirea de 

servicii educaționale și de sănătate. De asemenea, și pe viitor autoritățile locale au în vedere 

dezvoltarea zonelor marginalizate, având proiecte sau în pregătire.  

Acțiunile întreprinse comunitatile marginalizate au fost acompaniate de angajarea în cadrul SPAS a 

câte un expert pentru romi, un mediator sanitar si, in cadrul ISJ Cluj, a doi mediatori scolari. 

Aceștia reprezintă o interfață între comunitatati și nevoile pe care acestea le au și autoritățile 

locale.  

Relația cu societatea civilă  

În zonă au existat mai multe acțiuni întreprinse de societatea civilă, care s-au adresat persoanelor 

defavorizate sau persoanelor de etnie romă. Școala Profesionala Poiana si Scoala Gimnziala Andrei 

Saguna (din proximitatea ZUM 5) au organizat mai multe acțiuni pentru copiii din comunitati și 

urmeaza sa fie implicate într-un proiect amplu finantat din POCU, Axa 6, care se adreseaza si 

copiiilor cu risc de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii, adulților fără școală sau cu un 

nivel redus de educație sau părinților care au nevoie de consiliere. 

Implicata in actiunile de asistare spirituala si sustinere comportamentala este si o asociație a 

romilor, „Asociatia Crestina a Romilor BETANIA”, care vine în întâmpinarea problemelor oamenilor 

din comunitățile defavorizate.  

Relația cu presa locală   

Modul în care imaginea zonelor marginalizate din municipiul Turda este reflectată în presă este 

foarte important ţinând cont că mass media este principalul formator de opinii. Percepţia generală 

asupra zonelor locuite preponderent de romi este una negativă, dată în principal de lipsa 

curăţeniei si caracterul dens si insalubru al locuirii. Deși nu toate zonele sunt percepute de către 

rezidenți ca având un nivel ridicat de infracționalitate, informaţiile care apar în presă arată că 

zonele sunt „rău famate”. 

Singurele aspecte pozitive sunt legate de acţiunile realizate în zonă de către autorităţile locale, 

cum ar fi inaugurarea Centrului comunitar de igiena si sanatate, salubrizarea zonelor, construirea 
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unei noi gradinite. Această imagine poate fi îmbunătăţită doar dacă în zone intervenţiile realizate 

au rezultate vizibile şi sustenabile, iar rezidentii contribuie la aceasta. Rolul presei este foarte 

important atât în formarea opiniilor, cât şi în educarea comunităţii defavorizate şi a restului 

populaţiei din oraş. Din acest motiv, orice proiect cu impact la nivelul zonelor, dar și al orașului in 

ansamblu, ar trebui să aibă ca partener presa, nu doar în sensul transmiterii informațiilor, ci mai 

degrabă al construirii mesajului.  

ANEXA 15: Fișa postului și curriculum vitae al facilitatorului comunitar, dacă a fost angajat un 

specialist, respectiv contractul pentru activitățile de facilitare comunitară, însoțit de acte 

doveditoare ale experienței relevante, dacă a fost contractată o firmă sau un ONG. 

ANEXA 16: Documente suport privind conținutul (minutele întâlnirilor) și participarea la 

întrunirile publice organizate în ZUM țintite de SDL.  

Tabel 1. Evoluția numărului de membri ai Adunării Generale GAL 

Parteneri locali Număr membri 

AGA  la data 

înființării 

( 14 - 11 – 2017 ) 

Număr membri 

AGA după 

implementarea 

activităților de 

animare/mobilizare 

(29.11.2017) 

Autorităţi locale 1 1 

Sector public 2 3 

Sector privat 0 0 

Societate civilă 3 4 

Cetățeni de pe raza ZUM 1 2 

Cetățeni de pe raza teritoriului SDL 1 2 

Persoane aparținând minorității roma 2 3 

Tineri (16-29 ani) 0 2 

Reprezentanţi ai grupului țintă (persoane aflate în risc de 

sărăcie  sau excluziune socială) 

2 3 

Femei 3 5 

 

5. Obiectivele SDL 

Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Obiectivele specifice ale SDL acoperă perioada 2018-2023 și au fost identificate în baza unui larg 

proces consultativ, pornind de la analiza de nevoi și evaluarea problemelor și resurselor sociale, 

economice și de mediu din teritoriu. Abordarea este integrată, centrată pe problemele ce trebuie 
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soluționate, dar având în vedere și atuurile existente și potențiale ale zonei. Obiectivele sunt 

organizate pe următoarele sectoare:  

Obiectiv specific Sector 

Obiectivul specific 1 Asigurarea accesului la infrastructura și 

dotările tehnico-edilitare 

Infrastructură 

Mobilitate urbană 

Obiectivul specific 2 Regenerarea zonelor de locuit și creșterea 

coeziunii comunității 

Spații publice urbane  

Mobilitate urbană 

Comunitate 

Obiectivul specific 3 Îmbunătățirea condițiilor de locuire Locuire 

Obiectivul specific 4 Creșterea accesului pe piața muncii și 

dezvoltarea antreprenoriatului 

Ocupare 

Obiectiv specific 5 Creșterea gradului de acces și a calității 

învățământului 

Educație 

Obiectiv specific 6 Creșterea accesului la servicii socio-medicale Acces la servicii 

Obiectiv specific 7 Crearea unei imagini pozitive a zonei Imagine publică 

Obiectivul specific 1 Asigurarea accesului la infrastructura și dotările tehnico-edilitare, urmărește 

creșterea gradului de accesibilitate a zonelor marginalizate prin asfaltarea drumurilor principale și 

secundare. Una dintre problemele identificate se referă la faptul că drumurile de acces și cele din 

interiorul comunității sunt degradate, de pământ, cu gropi, greu accesibile.  

Obiectivul specific 2 Regenerarea zonelor de locuit și creșterea coeziunii comunității, urmărește 

asigurarea infrastructurii de acces în zonele marginalizate, prin asfaltarea drumurilor principale și 

secundare, construirea și reabilitarea locuințelor, ecologizarea și creșterea nivelului de curățenie și 

servicii de întărire a comunității de către un mediator comunitar. În Comunitatea Barbu Lăutaru s-

a constat supraaglomerarea locuințelor, accesul dificil, în comunitate existând doar poteci, precum 

și nevoia unor acțiuni de educare privind igienizarea zonei și de facilitare și întărire a comunității. 

Obiectivul specific 3 Îmbunătățirea condițiilor de locuire, urmărește construirea de noi locuințe 

sociale, precum și reabilitarea celor existente, dar și realizarea de infrastructură sanitară în cadrul 

acestor locuințe. În comunitățile din blocul ELTA și de pe Calea Victoriei s-a constat o creștere a 

numărului de locuitori și o supraaglomerare a locuințelor, precum și degradarea acestora. 

Blocurile au balustrade distruse, balcoanele prezintă riscul să cadă, nu mai au ușă la bloc. 

Locuințele au igrasie, mucegai, izolația nu oprește infiltrările de apă, iar subsolul prezintă un grad 

sporit de insalubritate, cu puternice riscuri de îmbolnăvire. De asemenea, se propune aplicarea 

unor măsuri coercitive pentru cei care fac pagube și produc mizerie. Majoritatea locuințelor nu au 

băi în casă, toaletele fiind în curte și uneori încuiate cu lacăte.  

Obiectivul specific 4 Creșterea accesului pe piața muncii și dezvoltarea antreprenoriatului, 

vizează acțiuni de sprijinire a locuitorilor în găsirea unui loc de muncă, prin stimularea creării de 

noi locuri de muncă și crearea de întreprinderi sociale, creșterea gradului de angajabilitate, prin 
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subvenții, formare profesională, servicii de ocupare și servicii educaționale pentru adulți. În toate 

comunitățile s-a constat un nivel redus de școlarizare (7-8 clase), un grad ridicat de abandon 

școlar, precum și o pregătire inadecvată a locuitorilor pentru a face față cerințelor de pe piața 

muncii. Oferta de locuri de muncă este redusă, dar există potențial pentru dezvoltarea unor 

întreprinderi sociale. Majoritatea locuitorilor lucrează informal și sezonier.  

Obiectiv specific 5 Creșterea gradului de acces și a calității învățământului, presupune 

dezvoltarea și echiparea unei infrastructuri suport pentru formate profesională, adică construirea 

și dotarea de ateliere școlare. În comunitățile defavorizate se remarcă pondere ridicată a 

persoanelor care au doar studii gimnaziale. Locuitorii au un grad redus de calificare și sunt 

nepregătiți pentru cerințele de pe piața forței de muncă. Ar fi binevenit ca școlile profesionale să 

ofere specializări distincte fetelor și băieților, respectiv croitorie și zidărie, cu ateliere adecvate.   

Obiectiv specific 6 Creșterea accesului la servicii socio-medicale, are în vedere sprijinirea 

categoriilor de persoane vulnerabile, a copiilor aflați în astfel de situații, acțiuni de informare și 

control și campanii ale poliției menite să reducă prostituția și cerșetoria și să asigure siguranța 

zonelor nediscriminarea. Comunitățile marginalizate din Turda înregistrează o pondere ridicată a 

populației tinere (sub 18 ani). De asemenea, aceste persoanele din aceste comunități sunt în risc 

de sărăcie și excluziune socială. Copii au acces redus la servicii sociale. În aceste comunități s-au 

înregistrat cazuri de cerșetorie, prostituție și violență.  

Obiectiv specific 7 Crearea unei imagini pozitive a zonei, prin realizarea unui parteneriat cu 

reprezentanții mass-media pentru proiectele de dezvoltare ale zonelor dezavantajate și campanii 

antidiscriminare. Locuitorii menționează că se simt discriminați, iar imaginea zonelor marginalizate 

în presă este una defavorabilă, restul cetățenilor percepând unele zone ca fiind periculoase. 

În ce privește corelarea cu strategiile naționale, obiectivele din strategia SDL se corelează cu: 

• următoarele intervenții cheie ale Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și 

Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020: îmbunătățirea formării profesionale, promovarea 

reconversiei profesionale și a învățării pe tot parcursul vieții,  consolidarea serviciilor sociale de 

protecție a copilului, îmbunătățirea accesului la educație de calitate a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale, elaborarea și finanțarea unui program de locuințe sociale pentru grupurile 

vulnerabile, încurajarea participării sociale și a voluntariatului; 

• următoarele obiective specifice ale Strategiei Guvernului României de Incluziune a 

Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020: reducerea decalajului de acumulare 

educațională și participare școlară la toate nivelurile între cetățenii aparținând minorității rome și 

restul populației, îmbunătățire participării pe piața muncii a cetățenilor români aparținând 

minorității rome, asigurarea condițiilor decente de locuit în comunitățile defavorizate din punct de 

vedere economic și social și asigurarea accesului la servicii publice și la infrastructura de utilități 

publice, dezvoltarea de către instituțiile publice a unor măsuri care să răspundă unor nevoi sociale 
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ale categoriilor defavorizate, inclusiv populației rome, în domeniile: protecția copilului, dezvoltare 

comunitară și ordine publică 

• următorii piloni strategici ai Strategiei Naționale privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii: 

asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii, reintegrarea în sistemul de 

educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala; 

• următoarele obiective specifice ale Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 

2014-2020: creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții active a persoanelor în vârstă, 

îmbunătățirea structurii ocupaționale și participării pe piața muncii în rândul femeilor și 

persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile; 

• următoarele obiective ale Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor 

Copilului 2014-2020: îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate,  respectarea 

drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile, prevenirea și 

combaterea oricăror forme de violență. 
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Tabel 5.1. Corespondența cu strategiile locale, județene și regionale  

Obiective specifice 

Strategia SDL 

Obiective strategice 

SIDD 2017-2023-2030 a 

municipiului Turda 

Priorități Strategia județului Cluj 

2014-2020 

Obiective specifice Planul de dezvoltare al 

regiunii Nord-Vest 2014-2020  

OS1 Asigurarea accesului la 

infrastructura și dotările 

tehnico-edilitare 

OS 1. Turda se 

reinventează – 

regenerare urbană 

P3. Îmbunătățirea dotării 

infrastructurale a județului în vederea 

creșterii accesibilității și asigurării unei 

calități mai bune a vieții 

OS 3.3. Îmbunătățirea calității vieții grupurilor 

vulnerabile și dezavantajate, precum și 

asigurarea accesului la servicii sociale, de 

sănătate și de educație de calitate 

OS 2 Regenerarea zonelor 

de locuit și creșterea 

coeziunii comunității 

OS 1. Turda se 

reinventează – 

regenerare urbană 

P3. Îmbunătățirea dotării 

infrastructurale a județului în vederea 

creșterii accesibilității și asigurării unei 

calități mai bune a vieții 

OS 3.3. Îmbunătățirea calității vieții grupurilor 

vulnerabile și dezavantajate, precum și 

asigurarea accesului la servicii sociale, de 

sănătate și de educație de calitate 

OS 3 Îmbunătățirea 

condițiilor de locuire 

OS 2. În Turda, toată 

lumea e acasă – 

regenerarea comunității 

P3. Îmbunătățirea dotării 

infrastructurale a județului în vederea 

creșterii accesibilității și asigurării unei 

calități mai bune a vieții 

OS 3.3. Îmbunătățirea calității vieții grupurilor 

vulnerabile și dezavantajate, precum și 

asigurarea accesului la servicii sociale, de 

sănătate și de educație de calitate 

OS 4 Creșterea accesului pe 

piața muncii și dezvoltarea 

antreprenoriatului 

OS 4. Turda face tradiția-

competitivă – regenerare 

economică 

P1. Creșterea competitivității și 

atractivității județului prin 

îmbunătățirea mediului de afaceri și 

susținerea IMM 

P5. Îmbunătățirea participării pe piața 

forței de muncă și combaterea 

excluziunii sociale 

OS 1.3. Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

OS 3.2. Promovarea ocupării forței de muncă 
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OS 5 Creșterea gradului de 

acces și a calității 

învățământului 

OS 2. În Turda, toată 

lumea e acasă – 

regenerarea comunității 

P3. Îmbunătățirea dotării 

infrastructurale a județului în vederea 

creșterii accesibilității și asigurării unei 

calități mai bune a vieții 

OS 3.3. Îmbunătățirea calității vieții grupurilor 

vulnerabile și dezavantajate, precum și 

asigurarea accesului la servicii sociale, de 

sănătate și de educație de calitate 

OS 6 Creșterea accesului la 

servicii sociale 

OS 2. În Turda, toată 

lumea e acasă – 

regenerarea comunității 

P3. Îmbunătățirea dotării 

infrastructurale a județului în vederea 

creșterii accesibilității și asigurării unei 

calități mai bune a vieții 

OS 3.3. Îmbunătățirea calității vieții grupurilor 

vulnerabile și dezavantajate, precum și 

asigurarea accesului la servicii sociale, de 

sănătate și de educație de calitate 

OS 7 Crearea unei imagini 

pozitive a zonei 

OS 2. În Turda, toată 

lumea e acasă – 

regenerarea comunității 

P3. Îmbunătățirea dotării 

infrastructurale a județului în vederea 

creșterii accesibilității și asigurării unei 

calități mai bune a vieții 

OS 3.3. Îmbunătățirea calității vieții grupurilor 

vulnerabile și dezavantajate, precum și 

asigurarea accesului la servicii sociale, de 

sănătate și de educație de calitate 
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6. Planul de acțiune SDL 

6.1 Ce măsuri sunt necesare 

6.1.1 Sinteza problemelor și măsurilor necesare, grupurile țintă 

În această secțiune prezentăm principalele probleme și lista exhaustivă de acțiuni, așa cum au 

rezultat si consultarea tuturor părților interesate de la nivel local: sectorul public, privat, 

societatea civilă și locuitori din comunități. Problemele și măsurile aferente sunt organizate pe 

teme: infrastructură și mobilitate urbană (problema 1), locuire (problemele 2 și 3), spații publice 

urbane (problemele 1, 2, 3 și 11), comunitate (problema 4, 10 și 12), educație (problema 5), 

ocupare (problemele 6 și 7), acces la servicii (problemele 8, 9), imagine publică (problema 9).  

Problema 1: Infrastructură de acces necorespunzătoare 

Drumurile sunt neasfaltate, greu practicabile, cu gropi. În interiorul comunităților există doar 

drumuri de pământ și poteci. 

Măsuri posibile 

• Realizarea și îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare din zonă 

Problema 2: Lipsa curățeniei  

Există deșeuri și mizerie atât în jurul, cât și în interiorul comunității și a zonei de locuire. Locuințele 

și subsolurile sunt insalubre, mucegăite. Oamenii sunt nemulțumiți de existența unor focare mari 

de infecție.   

Măsuri posibile 

• Program de ecologizare / salubrizare / igienizare a zonei cu participarea comunității 

• Implicarea activă a locuitorilor ca factori mobilizatori de salubrizare în comunitate 

• Parteneriat între primărie și serviciul de salubrizare pentru ridicarea gunoiului menajer 
și instalarea de containere 

• Program de educare a locatarilor în vederea păstrării curățeniei zonei 

Problema 3: Infrastructura de locuire precară 

Locuințele sunt supraaglomerate, degradate, improvizate, făcute din materiale neadecvate. 

Infrastructura de locuire este distrusă. Majoritatea locuințelor nu au băi.   

Măsuri posibile 

• Construirea / reabilitarea de locuințe sociale 

• Program de consiliere pentru adulți și copii și introducerea unui regulament de ordine 
interioară bazat pe recompense și sancțiuni 

• Campanie de informare și educare a locuitorilor zonei 

• Crearea și/sau îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare: asfaltare drumuri, 
dezvoltarea infrastructurii de apă-canal, dezvoltarea infrastructurii de electricitate 

Problema 4: Coeziune redusă la nivel de comunitate 

Locuitorii nu reușesc să se mobilizeze, să reacționeze sau să lucreze împreună pentru atingerea 

unui obiectiv comun. 
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Măsuri posibile 

• Furnizarea de servicii comunitare de către un mediator comunitar 

Problema 5: Nivel redus de educație și rată ridicată de abandon școlar 

Nivelul de școlarizare al majorității este cel gimnazial și există și persoane analfabete. Abandonul 

școlar este întâlnit în rândul acestor comunități, cele mai afectate fiind fetele care renunță la 

școală după împlinirea vârstei de 12 ani. Locuitorii au un grad redus de educație și calificare și sunt 

nepregătiți pentru cerințele de pe piața forței de muncă. 

Măsuri posibile 

• Furnizarea unor servicii educaționale de către un mediator școlar 

• Asigurarea transportului gratuit la școală pentru copii care merg la școală în afara 
comunității 

• Construirea unei grădinițe în comunitate  

• Program de pregătire a cadrelor didactice pentru lucrul cu copiii din zonele 
dezavantajate 

• Crearea și echiparea unor ateliere școlare în cadrul școlilor profesionale 

Problema 6: Grad redus de ocupare și calificare 

O pondere redusă a populației lucrează și majoritatea muncilor sunt sezoniere și informale. Nu 

prea există locuri de muncă și nici resurse. Locuitorii consideră că cea mai mare problemă în 

găsirea unui loc de muncă este faptul că nu știu o meserie cerută pe piața forței de muncă și că nu 

știu să caute locuri de muncă. 

Măsuri posibile 

• Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă 

• Crearea de întreprinderi sociale 

• Acordarea de subvenții pentru angajatori care angajează persoane din comunitatea 
marginalizată 

• Realizarea unui parteneriat cu AJOFM/ ONG-uri pentru calificarea forței de muncă din 
teritoriu 

• Furnizarea de servicii personalizate de ocupare  de către un agent de ocupare 

Problema 7: Rată ridicată de analfabetism 

În toate comunitățile există o pondere importantă a persoanelor analfabete, ceea ce reduce 

posibilitatea ca aceste persoane să beneficieze de cursuri de calificare, respectiv duce la 

excluderea lor de pe piața formală a muncii.  

Măsuri posibile 

• Oferirea de servicii educaționale pentru adulți 

Problema 8: Acces redus la servicii socio-medicale 

Distanța mare până la unități medicale. Există o pondere ridicată a copiilor și vârstnicilor în cadrul 

comunităților defavorizate, care se află în situație de sărăcie și risc de excluziune socială, având 

acces redus la servicii sociale. În comunitățile defavorizate s-au înregistrat cazuri de cerșetorie, 

prostituție și violență.  
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Măsuri posibile 

• Furnizarea unor servicii sociale de către un mediator comunitar 

• Furnizarea unor servicii socio-medicale de către un mediator sanitar 

Problema 9: Nivel ridicat de infracționalitate 

Se menționează probleme privind ordinea publică, nivel crescut de conflictualitate, de la 

amenințări verbale, la ostilități evidente ce degenerează și în agresiuni fizice. Se constată activități 

de cerșetorie și proxenetism, precum și cazuri de violență. 

Măsuri posibile 

• Acțiuni ale poliției locale de informare și control privind cerșetoria și prostituția / alte tipuri de 
infracțiuni 

• Realizarea de campanii ale poliției de proximitate pentru securizarea zonei 

• Campanii împotriva discriminării 

Problema 10: Imagine negativă a zonei 

Imaginea zonelor marginalizate în presă este una defavorabilă, restul cetățenilor percepând unele 

zone ca fiind periculoase. 

Măsuri posibile 

• Parteneriat cu reprezentanții mass-media pentru proiectele de dezvoltare a zonei 

• Campanie de îmbunătățire a imaginii zonei în urma unor acțiuni realizate în zonă 

• Campanii antidiscriminare 

Problema 11: Lipsa spațiilor de joacă pentru copii 

Membrii comunităților au menționat faptul că nu există spații amenajate pentru joacă, existând 

riscul de accidentare a copiilor. 

Măsuri posibile 

• Amenajare spațiu de joacă pentru copii, care să fie accesat de toată comunitatea 

Problema 12: Lipsa actelor de identitate 

O parte a membrilor comunităților defavorizate nu au acte d identitate sau au doar acte provizorii. 

Persoanele care nu au acte suferă de cele mai complexe tipuri de deprivare. 

Măsuri posibile 

• Recenzarea populației, introducerea unor măsuri privind înregistrarea locuitorilor 

 

Sinteză a măsurilor necesar de întreprins: 

 Acțiuni necesar de întreprins pentru rezolvarea problemelor dintr-o 
zonă urbană marginalizată  

Obiectiv 
specific 

1 Program de ecologizare/ salubrizare/ igienizare a zonei cu participarea 
comunității 

OS 2 

2 Implicarea comunității ca factori mobilizatori de salubrizare în propria 
comunitate 

OS2 

3 Parteneriat între primărie și serviciul de salubritate pentru ridicarea 
periodică a gunoiului menajer, instalarea de containere 

OS2 
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4 Program de educare a locatarilor în vederea păstrării curățeniei în 
zonă 

OS2 

5 Amenajare spațiu de joacă pentru copii prin acțiuni de voluntariat, 
care să fie accesat de toată comunitatea 

OS2 

6 Construirea și reabilitarea de locuințe OS2, 
OS3 

7 Program de consiliere și  un regulament de ordine interioară cu 
recompense și sancțiuni  

OS3 

8 Realizare infrastructură sanitară cu toalete și dușuri cu apă caldă și 
rece în zona locuințelor improvizate 

OS3 

9 Campanie de informare și educare a locuitorilor pentru acceptarea și 
creșterea utilizării infrastructurii sanitare 

OS3 

10 Realizarea și îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare din zonă  OS1, 
OS2 

11 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri 
de muncă 

OS4 

12 Crearea de întreprinderi sociale OS4 

13 Acordarea de subvenții pentru angajatori care angajează persoane din 
zona defavorizată 

OS4 

14 Realizarea unui parteneriat cu AJOFM/ ONG-uri pentru calificarea 
forței de muncă. 

OS4 

15 Crearea unui Centru Comunitar Integrat (CCI) la care să fie asigurat 
accesul tuturor rezidenților și în cadrul căruia să fie furnizate 
următoarele servicii:  

 

A  - Servicii educaționale pentru adulți  OS4 

B  - Servicii personalizate de ocupare  OS4 

C  - Servicii educaționale pentru copii (de un mediator școlar)  OS5 

D  - Servicii socio-medicale (de un asistent medical comunitar sau 
mediator sanitar)  

OS6 

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

OS6 

F  - Servicii de întărire a comunității (de un mediator comunitar) OS2 

G  - Punct de Acces Public la Informații (în grija unui manager PAPI) OS4-6 

H      - Proiecte de personalizare a clădirii CCI (în interiorul și exteriorul 
acesteia) realizate cu participarea voluntară a comunității, sub 
îndrumarea unor ONG-uri sau arhitecți 

OS2, 
OS4-6 

16 Construire grădiniță în comunitate OS5 

17 Pregătirea cadrelor didactice pentru lucrul cu copiii din zonele 
dezavantajate 

OS5 

18 Asigurarea transportului gratuit la școală pentru copii care merg la 
școlile din afara zonei 

OS5 

19 Recenzarea populației, introducerea unor măsuri privind înregistrarea OS4-6 
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rezidenților și eliberarea actelor de identitate 

20 Acțiuni ale poliției locale de informare și control privind cerșetoria și 
prostituția / alte tipuri de infracțiuni 

OS6 

21 Realizarea de campanii ale poliției de proximitate pentru securizarea 
zonei  

OS6 

22 Parteneriat cu reprezentanții mass-media pentru proiectele de 
dezvoltare a zonei 

OS7 

23 Construire infrastructură educațională – ateliere școlare OS5 
  

Diagrama  GANTT - termene de realizare și responsabilii planului de acțiune propus, precum și o 

alocare pe ani a sumelor (în vederea stabilirii gradului de implementare anuală a strategiei): 

 

nc Intervenție Problema 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Responsabili Fonduri 

1 Realizare 

infrastructură 

tehnico-

edilitară în 

Comunitatea 

Margaretelor 

(1,5 ani) 

P1       GAL Urban 

Turda, 

Municipiul 

Turda 

 

- asfaltare stradă 
principală și străzi 
secundare 

200.000 500.000      700.000 

2 Construire 

locuințe 

sociale (30 

apartamente) 

(3 ani) 

P3       GAL Urban 

Turda, 

Municipiul 

Turda 

 

- construire locuințe 
sociale 

100.000 500.000 870.000     1.470.000 

3 Regenerarea 

spațiului 

public urban 

în 

Comunitatea 

Barbu 

Lăutaru (3 

ani) 

P1. P2. 

P3. P4. 

P10 

      GAL Urban 

Turda, 

Municipiul 

Turda, 

ONG-uri,  

mediator 

comunitar, 

mass-media 

locală 

 

- pavare alei pietonale și 
construire/reabilitare 
locuințe (3 ani) 

 100.000 300.000 450.000    850.000 
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- acțiuni de mobilizare și 
program de educare 
privind curățenia & 
campanii mass-media 

15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000  65.000 

4 Reabilitare 

locuințe 

sociale (bloc 

Elta, bloc L 

105) (2 ani) 

P3. P10       GAL Urban 

Turda, 

Municipiul 

Turda, mass-

media locală 

 

- reabilitare locuințe 
sociale 

200.000 650.000      850,000 

- program de consiliere & 
campanii mass-media 

4.000 4.000 1.750 1.750 1.750 1.750  15,000 

5 Amenajare 

spațiu urban 

degradat prin 

construirea 

unui centru 

comunitar de 

igienă și 

sănătate și 

realizarea de 

campanii de 

informare și 

conștientizare 

(2 ani) 

P3       GAL Urban 

Turda, 

Municipiul 

Turda, 

mediator 

comunitar, 

mediator 

sanitar 

 

- amenajare spațiu urban 100.000 200.000      300,000 

- campanii de informare și 
conștientizare 

10.000 10.000 7.500 7.500 7.500 7.500  50,000 

6 Construire 

infrastructură 

educațională 

suport pentru 

formarea 

profesională 

(laborator 

școală 

profesională) 

și sprijinirea 

accesului pe 

piața muncii 

(3 ani) 

P5. P6       GAL Urban 

Turda, 

Municipiul 

Turda,  

Școala 

profesională  

Poiana, 

Inspectoratul 

Școlar 

Județean, 

mediator 

școlar 
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- construire laborator 
școală 

30.000 60.000 100.000     190,000 

- formare și ucenicie 25.000 25.000 20.000     70,000 

7 Amenajare 

spațiu urban 

degradat prin 

construirea 

unui centru 

social pentru 

copii aflați în 

situație de 

risc social și 

oferirea de 

servicii 

integrate 

beneficiarilor 

(2,5 ani) 

P8. P9       GAL Urban 

Turda, 

Municipiul 

Turda, SPAS 

Turda 

 

- amenajare spațiu urban 
degradat 

  100.000 100.000 100.000   300,000 

- asistență socio-
medicală, asistare 
psihologică, mentorat & 
acțiuni ale poliției și 
campanii 
antidiscriminare 

  30.000 40.000 50.000   120,000 

8 Construirea și 

dotarea cu 

echipamente 

a unei 

întreprinderi 

de economie 

socială și 

sprijinirea 

ocupării 

persoanelor 

aparținând 

grupurilor 

sociale 

vulnerabile în 

cadrul 

structurii 

create (2 ani) 

P6       GAL Urban 

Turda, ONG-

uri, 

Municipiul 

Turda, 

Centrul de 

Consiliere 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă 

Turda 

(CCOFM), 

ALOFM 
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- construire și dotare 
întreprindere socială 

   50.000 150.000   200,000 

- cursuri de formare    30.000 30.000   60,000 

9 Creșterea 

șanselor de 

acces și 

menținere pe 

piața muncii a 

persoanelor 

din cadrul 

comunităților 

marginalizate 

de la nivelul 

teritoriului 

SDL și 

asistarea 

integrată a 

acestora (4 

ani) 

P6. P7       GAL Urban 

Turda, ONG-

uri, CCOFM, 

ALOFM, 

Municipiul 

Turda, 

instituții de 

formare 

 

 - sprijinirea inițiativelor 
antreprenoriale, 
acordarea de subvenții 
pt. angajatori, cursuri de 
calificare, servicii 
educaționale pentru 
adulți, servicii 
personalizate de 
ocupare 

 365.000 360.000 360.000 365.000   1.450.000 

 Funcționarea GAL și 

animare 

45.000 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800  269.000 

 Total 729.000 2.468.800 1.844.050 1.094.050 759.050 64.050  6.959.000 

 

Grupurile țintă vizate de măsurile identificate mai sus sunt persoanele aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială, care reprezintă peste 65% din populația totală a fiecărei ZUM: persoane de 

etnie romă, persoane în vârstă de muncă șomere sau inactive, tineri NEET, copii în situații de 

dificultate, persoane care au părăsit de timpuriu școala sau nu au fost înscrise la școală, persoane 

care locuiesc în locuințe supraaglomerate, persoane care locuiesc în locuințe improvizate. 
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ANEXA 17: Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva principalele 

probleme din teritoriu.  

6.1.2 Corelarea cu documentațiile strategice, inclusiv cu Planul de Mobilitate Urbană 

Măsurile 1 și 2 din Strategia SDL, respectiv intervențiile 1 și 2 (vezi fișele de intervenție) vizează 

asfaltarea străzilor principale și secundare din două zone urbane marginalizate ZUM1 și ZUM5, 

contribuind astfel, la atingerea obiectivului strategic Accesibilitatea al Planului de mobilitre urbană 

durabilă a municipiului Turda. Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la 

capacitatea de deplasare între anumite puncte, cât și accesul, care garantează că, în măsura în 

care este posibil, oamenii nu sunt privați de oportunități de călătorie din cauza unor deficiențe (de 

exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul 

și originea etnică). De asemenea, aceste măsuri din SDL, se încadrează în direcția de acțiune 

Investiții în creșterea calității și/sau stării tehnice a infrastructurii rutiere.  

De asemenea, măsurile stabilite în cadrul strategiei SDL, răspund următoarelor direcții strategice 

din SIDD Turda: regenerarea zonelor de locuit; asigurarea infrastructurii și dotărilor tehnico-

edilitare și serviciilor publice; asigurarea condițiilor și serviciilor pentru o comunitate educată, 

deschisă, interactivă; dezvoltarea antreprenoriatului, creativității, inovativității în cadrul 

comunității locale; asigurarea condițiilor pentru stabilizarea comunității; asigurarea condițiilor și 

serviciilor pentru o comunitate incluzivă; formarea, adecvarea, mobilizarea forței de muncă locale. 

 

6.1.3 Contribuţia măsurilor la temele secundare FSE 

Măsurile avute în vedere în cadrul SDL contribuie la următoarele teme secundare FSE: 

- inovare socială – În cadrul Măsurii 4 Construirea și reabilitarea de locuințe și program de 

consiliere, se are în vedere ca pe lângă partea de infrastructură de locuire să se realizeze și 

un Program de consiliere pentru adulți și copii și introducerea unui regulament de ordine 

interioară bazat pe recompense și sancțiuni. Această activitate este prevăzută și în cadrul 

Fișei de intervenție 4 

- nediscriminare – Această temă este avută în vedere în cadrul Măsurilor 9 Asigurarea 

securității și nediscriminării populației din zonele defavorizate și 10 Parteneriat cu mass-

media pentru proiecte de dezvoltarea și campanii anti-discriminare, prin includerea unor 

campanii de promovare a nediscriminării. De asemenea, acțiuni de acest tip sunt prevăzute 

în cadrul Fișelor de intervenție 3 și 4. 

 

6.1.4 Contribuția măsurilor la temele orizontale  

În cadrul tuturor măsurilor se are în vedere egalitatea de șanse și non-discriminarea, iar tema 

orizontală a dezvoltării durabile este avută în vedere în cadrul Măsurii 2 Sistematizarea zonei 

defavorizate – Submăsura 2C Implicarea comunității ca factori mobilizatori de salubrizare în 
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propria comunitate și 2D Program de educare a locatarilor în vederea păstrării curățeniei în zonă și 

a Măsurii 4 Construirea / reabilitarea de locuințe sociale și programe de consiliere – acțiunea 

privind reabilitarea blocurilor sociale are impact favorabil asupra mediului. Tema dezvoltării 

durabile se regăsește în Fișele de intervenție 3 și 4. 

6.1.5 Combaterea segregării rezidențiale 

În cadrul proiectului se vor realiza intervenții în ZUM 1 și ZUM 2 în vederea realizării și 

îmbunătățirii infrastructurii tehnico-edilitare din zonă (drumuri și utilități) și prin construirea și 

reabilitarea de locuințe. Aceste activități vor fi însoțite de activități care să conducă la crearea sau 

întărirea relației între grupul vulnerabil și comunitatea majoritară, prin desfășurarea de activități 

comune la nivelul întregului SDL. Comunitatea va fi implicată în vederea creșterii implicării 

acesteia în activități de salubrizare și păstrare a curățeniei zonei și mai ales în activități care să 

pregătească relocarea persoanelor din comunitatea segregată. Adică investițiile în infrastructură, 

absolut necesare în cele două zone menționate mai sus vor fi dublate de măsuri de tip soft. 

Totodată repararea drumului va facilita accesul comunității segregate la zonele nesegregate. 

O problemă care a reieșit în cadrul focus grupurilor este că există o rezistență față de desegregare 

mai ales în cadrul comunității Barbu Lăutaru. În timpul implementării acestei strategii o atenție 

deosebită va fi acordată construirii împreună cu membrii comunității a unei soluții care să fie 

acceptabile pentru toți actorii implicați. De aceea în cadrul activităților de întărirea comunității, cu 

ajutorul unui mediator comunitar va fi explicat locuitorilor care sunt avantajele și dezavantajele 

relocării sau rămânerii într-o locație segregată. Relocarea va fi realizată doar cu acceptul 

comunității și va fi dublată de îmbunătățirea condițiilor de viață în aceste comunități (inclusiv 

facilitarea conexiunilor cu  comunitatea majoritară și facilitarea accesului la serviciile de bază) și 

punerea în legalitate – acolo unde este cazul și acolo unde este posibil. 

În cazul unei cereri de finanțare formale în etapa 3 de implementarea  prezentei strategii, analiza 

de justificare a intervențiilor prevăzute va trebui completată cu informații din Planul Urbanistic 

General care să evidențieze principalele zone cu funcțiuni de locuire, dar și celelalte zone publice 

(școli, spitale, centre sociale etc.). Această analiză este pentru a se argumenta/ justifica/ identifica 

zone alternative unde aceștia pot fi plasați. Următoarele reguli trebuie respectate: din punct de 

vedere social, nu pot fi construite toate locuințele într-un singur loc (maxim  8 locuințe) pentru a 

evita formarea unei noi comunități marginalizate sau alimentarea unei comunități marginalizate 

existente; respectiv din punct de vedere teritorial este de preferat ca noile locuințe să fie integrate 

în zone deja construite și nu segregate undeva la margine de municipiu sau în afara acestuia. 

Procesul de desegregare va fi însoțit de măsuri care să țintească îmbunătățirea atitudinilor 

comunității majoritare, a vecinilor sau a părinților copiilor față de cei care sosesc în vecinătatea 

sau în școala lor prin acțiuni (discuții, activități comune, etc) care să vizeze o mai bună cunoaștere 

a comunității segregate (de ex. istoria romilor, obiceiuri locale, întâlniri și activități comune pe 

grupuri - tineri, mame, bătrâni, etc)  și găsirea de modalități de interacțiune între adulți și între 
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copii, precum și prin facilitarea contactului și interacțiunii cu autoritățile locale (prezența la 

ședințele de consiliu sau audiențe, întâlniri cu comunitatea) în care se discută și se caută soluții 

pentru problemele comunității. Activități care privesc ocuparea: includerea în proiectele de 

formare profesională continuă a membrilor din ambele comunități și încurajarea angajării în cadrul 

proiectelor a membrilor din comunitatea segregată și din comunitatea majoritară.  

 

6.1.6 Asigurarea sustenabilității intervenției DLRC 

GAL-ul va asigura sustenabilitatea intervenției DLRC în baza măsurilor identificate, prin intermediul 

următoarelor acțiuni: 

- planul de acțiune include un set de activități de construire și întărire a comunității 

marginalizate, bazate de participarea volutară a rezidenților în cadrul Măsurii 2 

Sistematizarea zonei marginalizate (care prevede implicarea comunității ca factori de 

mobilizatori de salubrizare în propria comunitate) și a Măsurii 3 Servicii de întărire a 

comunității. Aceste activități sunt avute în vedere în Fisa de intervenție 2.  

- Activitățile cu caracter intangibil (soft), care prevăd implicarea comunității marginalizate 

sunt prevăzute pe întreaga perioadă de derulare a proiectului și acoperă întreaga perioadă 

de implementare a strategiei. 

În relația cu comunitatea marginalizată a fost angajat un facilitator capabil să înțeleagă, să 

comunice eficient, să mobilizeze și să ajute comunitatea să se organizeze. 

6.2 Măsuri prioritare 

În acest capitol sunt identificate măsurile prioritare ale SDL. 

6.2.1 Prioritizarea măsurilor 

În vederea stabilirii de măsuri prioritare care să rezolve problemele identificate au fost realizate 

focus grupuri cu membrii comunității la care au participat femei și bărbați, romi, tineri și adulți în 

fiecare dintre cele 5 ZUM-uri de pe teritoriul SDL. La fiecare dintre focus grupuri au participat în 

medie 8 persoane. 

Totodată au fost realizate 6 interviuri cu reprezentați ai autorităților publice locale (primar, 

viceprimar, director general, șef serviciu finanțări, șef serviciu SAFL, expert pe probleme de romi), 

3 interviuri cu reprezentanți ai sectorului privat (director tehnic, asociat unic, administrator) din 

Turda, 2 interviuri cu reprezentanți ai furnizorilor privați de servicii sociale (asistent medical, 

asistent social, 2 interviuri cu reprezentanți mass-media (redactor, redactor șef). În cadrul 

interviurilor, participanților li s-a cerut ca pentru fiecare dintre problemele identificate să facă o 

listă cu posibilele măsuri de intervenție și să le prioritizeze.  

Pe baza rezultatelor acestor consultări și a recomandărilor de intervenție sugerate de Modelul 

Cadru de realizare a strategiei identificate prin programele pilot ale Băncii Mondiale s-a realizat o 

listă de măsuri care a fost  discutată de către membrii GAL Turda Urban. Fiecare membru din GAL a 
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realizat o prioritizare  a măsurilor (importanță mare, importanță medie, importanță scăzută). S-au 

păstrat în lista de priorități a prezentei strategii acele măsuri care au fost considerate foarte 

importante de către toți membrii GAL (autorități locale, comunitate marginalizată și societate 

civilă). 

Măsurile se vor realiza în perioada 2018-2023, responsabilii cu realizarea lor fiind GAL Urban 

Turda.  

 

 Prioritate conform 

... 

 

Măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor din teritoriul SDL 

A
u

to
ri

tă
ți

 

lo
ca

le
 

C
o

m
u

n
it

at

e m
ar

gi
n

al
iz

at
ă 

So
ci

et
at

e
 

ci
vi

lă
 

1 Realizarea și îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare din zonă (OS 

1, OS2) 

■ ■ ■ 

2 Sistematizarea zonei urbane defavorizate prin următoarele tipuri de 

intervenții: 

■ ■ ■ 

 A. Realizarea și îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare (OS2) ■ ■ ■ 

 B. Construirea și reabilitarea de locuințe (OS2) ■ ■ ■ 

 C. Implicarea comunității ca factori mobilizatori de salubrizare în 

propria comunitate (OS2) 

■ ■ ■ 

 D. Program de educare a locatarilor în vederea păstrării curățeniei în 

zonă (OS2) 

■ ■ ■ 

3 Servicii de întărire a comunității (de un mediator comunitar) (OS2) ■ ■ ■ 

4 Construirea/reabilitarea de case/ locuințe sociale și programe de 

consiliere (OS2, OS3) 

■ ■ ■ 

5 Realizare infrastructură sanitară și educare (OS3) ■ ■ ■ 

6 Pachet integrat pentru creșterea șanselor de acces pe piața muncii: ■ ■ ■  
A. Crearea de întreprinderi sociale (OS4) ■ ■ ■ 

 B. Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi 

locuri de muncă (OS4) 

■ ■ ■ 

 C. Acordarea de subvenții pentru angajatori care angajează persoane 

din zona defavorizată (OS4) 

■ ■ ■ 

 D. Realizarea unui parteneriat cu AJOFM/ ONG-uri pentru calificarea 

forței de muncă (OS4) 

■ ■ ■ 

 E. Servicii educaționale pentru adulți (OS4) ■ ■ ■ 

 F. Servicii personalizate de ocupare (OS4) ■ ■ ■ 
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7 Dezvoltarea infrastructurii educaționale (OS4) ■ ■ ■ 

8 Servicii pentru copiii în situații de vulnerabilitate (de un mediator 

comunitar) (OS4) 

■ ■ ■ 

9 Asigurarea securității și nediscriminării populației din zona defavorizată 

(OS4) 

■ ■ ■ 

10 Parteneriat cu reprezentanții mass-media pentru proiectele de 

dezvoltare și campanii anti-discriminare (OS4) 

■ ■ ■ 

 

6.2.2 Abordarea integrată 

Analiza Planului de acțiune al SDL din prisma caracterului integrat la nivelul teritoriului SDL ne 

arată că măsurile avute în vedere acoperă toate ZUM-urile identificate. Unele măsuri vizează mai 

multe ZUM-uri (vezi măsurile 1, 3, 4, 6E, 6F, 8, 9, 10). De asemenea, sunt 10 măsuri care vizează 

întregul teritoriu al SDL (măsura 2A, 2B, 3,4, 6A, 6B, 6C, 6D, 8, 10). Teritoriul ZUM 1 este vizat de 7 

măsuri, teritoriul ZUM 2 de 7 măsuri, teritoriul ZUM 3 de 7 măsuri, teritoriul ZUM 4 de 8 măsuri, 

iar teritoriul ZUM 5 de 12 măsuri. 

Analiza Planului de acțiune al SDL din prisma caracterului multisectorial al măsurilor incluse ne 

arată că măsurile prevăzute acoperă toate sectoarele vizate. Toate măsurile vizează cel puțin două 

sectoare.  Sectorul infrastructură este vizat de 7 măsuri, mobilitate de 2 măsuri, locuire de 3 

măsuri, ocupare 6 măsuri, educație 8 măsuri, sănătate & social 8 măsuri, întărirea comunității 7 

măsuri. 

Analiza Planului de acțiune din prisma complementarității între investițiile în infrastructură de tip 

FEDR și măsurile soft de tip FSE, ne arată o combinație între investițiile soft și hard. Există doar 2 

măsuri cu investiții doar de tip hard și 9 măsuri cu investiții doar de tip soft. În cazul a trei măsuri 

există mai multe tipuri de investiții hard. În cazul a 13 măsuri există mai multe tipuri de investiții 

soft. Măsurile acoperă toate tipurile de investiții hard și soft. 9 măsuri au componentă hard și 16 

măsuri au componentă soft. 

ANEXA 18: Distribuția măsurilor pe zonele din teritoriul SDL, pe modelul arătat în Tabelul 6. 

ANEXA 19: Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții, pe modelul din Tabelul 7. 

6.3 Lista indicativă de intervenții 

În urma analizării măsurilor prioritare, a fost decisă următoarea listă indicativă de intervenții, care 

răspund nevoilor de dezvoltare identificate pentru soluționarea problemelor ZUM-urilor vizate 

prin SDL (intervențiile sunt coerente cu activitățile eligibile finanțate pe POCU (AP5, OS 5.1) și cu 

cele din POR (AP9, OS 9.1), urmând să fie depuse spre finanțare în etapa III a mecanismului DLRC): 

Proiecte cu finanțare POR 

1. Realizare infrastructură tehnico-edilitară în Comunitatea Margaretelor 
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2. Construire locuințe sociale (30 apartamente) 

Proiecte cu finanțare POR + POCU 

3. Regenerarea spațiului public urban în Comunitatea Barbu Lăutaru 

4. Reabilitare locuințe sociale (bloc Elta, bloc L 105) 

5. Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unui centru comunitar de igienă și 

sănătate și realizarea de campanii de informare și conștientizare 

6. Construire infrastructură educațională suport pentru formarea profesională (laborator 

școală profesională) și sprijinirea accesului pe piața muncii 

7. Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unui centru social pentru copii aflați în 

situație de risc social și oferirea de servicii integrate beneficiarilor 

8. Construirea și dotarea cu echipamente a unei întreprinderi de economie socială și 

sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor sociale vulnerabile în cadrul structurii 

create 

Proiecte cu finanțare POCU 

9. Creșterea șanselor de acces și menținere pe piața muncii a persoanelor din cadrul 

comunităților marginalizate de la nivelul teritoriului SDL și asistarea integrată a acestora 

 

După cum se poate vedea și în fișele de intervenție din Anexa 21, acestea răspund tuturor 

obiectivelor specifice și măsurilor din SDL: 

Fișa Obiectiv specific Măsură 

1 OS1 M1 

2 OS3 M4 

3 OS2, OS7 M2, M3, M10 

4 OS3, OS7 M4, M10 

5 OS3 M5 

6 OS5 M7 

7 OS6 M8, M9 

8 OS4 M6 (M6A) 

9 OS4 M6 (M6B, M6C, M6D, M6E, M6F) 

  

Suma totală a fondurilor vizate a fi obținute prin POR =  4.762.800 Eur, dintre care 686.000 Eur 

pentru asfaltare străzi (14,4%) 

Suma totală a fondurilor vizate a fi obținute prin POCU =  1.793.400 Eur, la care se adaugă 

cheltuielile de funcționare, 269.000 Eur. 

Valoare bugetului local estimată a fi utilizată pentru cele 9 intervenții = 133.800 Eur 
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Proiectele care sunt finanțate prin POR, respectiv POR+POCU au în vedere mai multe tipuri de 

intervenții hard: asfaltare străzi, infrastructura de locuire, infrastructură socială, infrastructură 

educațională, amenajări ale spațiului urban degradat. În cadrul proiectului finanțat prin POCU 

vizează acțiuni integrate din mai multe domenii: ocupare, educație și social. În cazul acestei 

intervenții minim 50% din persoanele care beneficiază de servicii integrate, beneficiază de măsuri 

de ocupare.   

Prin implementarea acestor intervenţii se intenţionează ieşirea din sărăcie sau  excluziune socială 

a unui număr de 300 de persoane din zonele urbane marginalizate.  

ANEXA 20: Matrice de corespondență privind complementaritatea intervențiilor subsumate 

listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea finanțării din POCU, POR, 

alte surse (după exemplul oferit în Documentul suport J) 

ANEXA 21: Fișele intervențiilor din lista indicativă, pe modelul prezentat în Documentul suport 

K. 

GAL-ul va crește șansele de sustenabilitate a intervențiilor propuse în cadrul listei indicative de 

intervenții prin includerea între criteriile de selecție a proiectelor (din etapa III) un criteriu 

conform căruia:  

- organizația care aplică (sector public, sector privat sau societate civilă) să aibă nu doar 

experiență în domeniu, ci și în lucrul cu grupurile țintă. Astfel, vor primi punctaj 

suplimentar organizațiile care în ultimele 24 luni au înființat mai multe locuri de muncă pe 

care au angajat și reținut un număr mai mare de persoane din grupurile vulnerabile ce 

reprezintă grupuri țintă. 

- acordă puncte suplimentare organizațiilor care prin aplicație preiau responsabilitatea 

sustenabilității, din fonduri proprii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni după încheierea 

perioadei de finanțare prin DLRC. 

7. Monitorizare și evaluare 

7.1 Monitorizarea și evaluarea continuă 

Monitorizarea Planului de Integrare a comunității marginalizate trebuie să fie continuă şi să fie 

asigurată de personalul permanent al GAL-ului. Monitorizarea va urmări gradul de realizare al 

indicatorilor de output care reflectă dacă și în ce măsură activitățile din proiect au fost realizate 

eficace şi la timp. Rapoartele de monitorizare vor fi lunare, la fiecare șase luni fiind realizate 

rapoarte sintetice care să reflecte măsura în care au fost atinse obiectivele specifice la nivel 

sectorial. Lista de indicatori pentru acțiunile propuse în cadrul acestui SDL este prezentată în 

Anexa 22. Intervențiile din proiect vor respecta regulile de monitorizare și evaluare aplicabile în 

cadrul programului DLRC. 
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Monitorizarea cu participarea comunității  

Comunitatea marginalizată va lua parte activ în activitatea de monitorizare a proiectului. 

Monitorizarea cu ajutorul comunității reprezintă atât o formă de supraveghere publică a modului 

în care proiectul a fost implementat, cât și un mod eficient de a mobiliza comunitatea. Membrii 

comunității pot identifica erori, face sugestii de îmbunătățire, pot solicita date și pot oferi 

feedback coordonatorilor proiectului, fapt ce va duce și la o creștere a eficienței în procesul de 

luare a deciziilor, oamenii vor fi mai bine informați, mai conștienți de drepturile lor în calitate de 

beneficiari, cetățeni și ființe umane. Următoarele instrumente vor fi folosite pentru monitorizarea 

cu ajutorul comunității: 

➢ Cutia cetățeanului: Clasica cutie de sugestii și reclamații va fi plasată la sediul GAL. 

Mediatorul comunitar va colecta mesajele primite de la rezidenții ZUM-urilor. Acestea vor 

fi analizate împreună cu personalul GAL, iar rezultatele vor fi prezentate atât în ședințele 

publice pentru comunitate, cât și în ședințele lunare ale Comitetului Director.  

➢ Micul cetățean: Pentru a implica copiii și tinerii în procesul de monitorizare vor fi atrase în 

proiect școlile frecventate de copiii din comunitățile defavorizate. În cadrul orelor de 

dirigenție, copiii vor primi chestionare pe care le vor completa acasă împreună cu părinții. 

Datele culese vor releva gradul de cunoaștere despre intervențiile realizate în comunitate, 

precum și satisfacția referitoare la aceste intervenții. Chestionarele vor fi înmânate 

mediatorului școlar care împreună cu personalul GAL le va analiza. Rezultatele vor fi 

prezentate atât în ședințele publice pentru comunitate, cât și în ședințele lunare ale 

Comitetului Director.  

 

Monitorizarea în termeni financiari a stadiilor implementării SDL  

Astfel, se estimează următoarele ponderi anuale din bugetul SDL:  

An 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Procent 

anual (%) 
11 35 26 16 11 1 

Valoare 

anuală 

(Eur) 
729.000 2.468.800 1.844.050 1.094.050 759.050 64.050 

Procent 

cumulat 

(%) 

11 46 72 88 99 100 
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Monitorizarea va avea în vedere următorii indicatori de realizare: 

- pentru POCU 

o 800 de persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune 

socială care beneficiază de servicii integrate, din care 700 romi 

o beneficiază de sprijin 2 servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială, dintre care un serviciu social și un serviciu socio-

medical  

- pentru POR 

o  57.341 de persoane (întreaga populație a municipiului Turda) trăiesc în zone 

urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală 

o 1.300 m2 de clădiri publice sau comerciale vor fi construite sau renovate în zonele 

urbane  

o 800 m de spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane  

Monitorizarea va avea în vedere următorii indicatori de rezultat: 

- pentru POCU 

o 50% din numărul persoanelor din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie 

şi excluziune socială care beneficiază de măsuri de ocupare (din care  80% roma) vor 

dobândi o calificare, la încetarea calității de participant 

o 25% din numărul persoanelor din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie 

şi excluziune socială care beneficiază de măsuri de ocupare (din care 80% roma) vor 

avea un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la 

încetarea calității de participant 

o 70% din serviciile la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială care beneficiază de sprijin vor fi funcționale (din care 50% sunt 

servicii sociale și 50% servicii socio-medicale) 

o pentru POR: scăderea cu 300 de persoane a populației aflată în risc de sărăcie şi 

excluziune socială din zonele marginalizate urbane  

7.2. Evaluarea de impact 

Măsurile adoptate pentru atingerea obiectivelor specifice sectoriale contribuie la consolidarea 

unuia sau mai multor forme de capital al oamenilor din comunitatea marginalizată: capital uman, 

capital economic sau financiar, capital social și capital simbolic. Aceste forme de capital sunt 

interconectate și o creștere la nivelul uneia determină îmbunătățiri în alte forme de capital, de 

asemenea. De exemplu, creșterea accesului la ocuparea forței de muncă duce la creșterea 

numărului de persoane angajate în mod oficial, care la rândul său duce la un număr mai mare de 

persoane cu venituri regulate, suficiente pentru a asigura hrana adecvată pentru întreaga familie, 

și, în același timp, pentru a acoperi costurile legate de școală pentru copii. Astfel, numărul de 

persoane în sărăcie scade și, simultan, participarea copiilor la educație se îmbunătățește, ceea ce 
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duce la sporirea șanselor de viață pentru viitor. Ca urmare, nivelul de sărăcie este de așteptat să 

scadă, în timp ce nivelul de incluziune socială și calitate a vieții sunt așteptate să se 

îmbunătățească în mod semnificativ în comunitățile marginalizate. 

Figura 7.2.1 Cadrul logic al intervenției DLRC într-o zonă urbană marginalizată  

Obiective Specifice   Forme de capital  Obiectiv general 

Indicatorii de realizare         Indicatori de rezultat 

       

Infrastructură      Reducerea numărului 

de persoane aflate în 

risc de sărăcie sau 

excluziune socială în 

ZUM, alături de 

îmbunătățirea calității 

vieții, creștereaa 

coeziunii sociale, 

îmbunătățirea  

mediului de viață și 

creșterea economică 

în teritoriul SDL 

Mobilitate      

Locuire      

   Capital   

Ocupare   economic   

Acces la servicii  Capital  Capital  

Educaţie  uman  simbolic  

   Capital   

Întărirea   social   

comunităţii      

      

Imagine publică       

 

În stabilirea indicatorilor de rezultat s-a ținut cont de respectarea procentelor/valorilor minime 

impuse pentru indicatorii POCU și POR și s-a ținut cont de grupurile țintă vizate de intervențiile 

propuse și detaliate în cadrul Anexei 21 Fișe de intervenție, precum și din rezultatele obținute în 

cadrul Studiului de referință (ex. satisfacție).  

Indicatorii de rezultat sunt stabiliți în baza Fișei de intervenție 9, a Fișei de intervenție 7 și a 

Studiului de referință și se corelează cu ceea ce s-a stabilit în Strategia SDL în capitolul de 

monitorizare la indicatori de rezultat: 

- pentru POCU (grupul țintă pentru Fișa 9, cele 800 de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială, s-au stabilit ținând cont de ținta minimă stabilită în Ghid  (400 de 

persoane la o intervenție de 1 mil. de Eur din POCU), iar intervențiile din POCU în cadrul 

acestei strategii sunt de aproximativ 2 mil. de Eur 

o 50% din numărul persoanelor din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie 

şi excluziune socială care beneficiază de măsuri de ocupare (din care   
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80% roma) vor dobândi o calificare, la încetarea calității de participant – adică 400 

de persoane (din 800) beneficiază de măsuri de ocupare, din care 320 romi (cf. 

Fișei 9) 

o 25% din numărul persoanelor din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie 

şi excluziune socială care beneficiază de măsuri de ocupare (din care 80% roma) vor 

avea un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la 

încetarea calității de participant – adică 200 de persoane (din 800) vor avea un loc 

de muncă, din care 160 romi (cf. Fișei 9) 

o 70% din serviciile la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială care beneficiază de sprijin vor fi funcționale (din care 50% sunt 

servicii sociale și 50% servicii socio-medicale) – în conformitate cu Fișa 7 în cadrul 

centrului social vor fi oferite servicii integrate, dintre care unul de tip social și unul 

de tip socio-medical. 

- pentru POR  

o scăderea cu 300 de persoane a populației aflată în risc de sărăcie și excluziune 

socială din zonele marginalizate urbane – pe baza Studiului de referință și a 

intervențiilor preconizate 

 

Tabelul 7.2.1 prezintă ca exemplu un set de indicatori de rezultat asociați cadrului logic din Figura 

1. Țintele din tabel sunt fictive. Datele de referință (nivelul de bază) și țintele de atins până în 

2020/2023 trebuie stabilite la nivel local. 

Tabel 7.2.1 Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL organizați pe formele de capital 

acestora: 

Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL organizați pe formele de capital 

 UM Nivel 

de 

bază 

An 

de 

bază 

Țintă 

2020/2023 

Sursa de 

bază 

Reducerea ratei sărăciei (AROP) în rândul 

rezidenților din ZUM-uri 

% >65 2017 <50 Studiu de 

referință 

Creșterea capitalului uman al comunității      

Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și 

abilităților relevante pentru intrarea pe piața 

muncii ale adulților din ZUM 

% - 2017 +10 Fișa 6, 8, 

9 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de 

servicii specializate și de beneficii sociale 

% - 2017 +10 Fișa 7 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de % - 2017 -10 Fișa 7 
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 UM Nivel 

de 

bază 

An 

de 

bază 

Țintă 

2020/2023 

Sursa de 

bază 

vulnerabilitate 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de 

trai și serviciile de care dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 

% - 2017 +10 Studiu de 

referință 

Creșterea capitalului material/economic al 

comunității 

     

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul 

persoanelor din ZUM, din care femei, tineri, romi 

% - 2017 +20 Fișa 8, 9 

Creșterea participării la scheme speciale de servicii 

active de ocupare individualizate, din care femei, 

tineri, romi 

% 0 2017 +10 Fișa 9 

Creșterea accesului la drumuri pavate/ asfaltate % 10 2017 +20 Fișa 1 

Creșterea satisfacției rezidenților cu accesul la 

infrastructură și curățenia zonei 

% - 2017 +10 Studiu de 

referință 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire % - 2017 +40 Fișa 2, 3, 

4 

Creșterea capitalului social al comunității      

Scăderea numărului de cazuri de prostituție, 

cerșetorie, violență și a actelor de infracționalitate 

din zonă 

% 3 2017 -1 Fișa 7 

Creșterea satisfacției cu nivelul de securitate din 

zonă 

% - 2017  Studiu de 

referință 

Creșterea participării rezidenților la activități 

pentru atingerea unor obiective comune  

% - 2017 +20 Fișa 3, 

fișa 5  

Creșterea capitalului simbolic al comunității      

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor 

municipiului 

% - 2017 +50 Fișa 3, 

Fișa 4 

 

8. Planul financiar 

Informațiile privind estimările de buget au fost obținute de la actorii locali prin metode calitative 

(interviuri și focus-grupuri). Bugetele sunt numai estimări brute sau chiar foarte vagi, făcute de 

actorii locali, în lipsa studiilor de fezabilitate și fără o evaluare corespunzătoare a nevoilor. De 

aceea, bugetele trebuie considerate ca fiind orientative. 
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Obiectiv 
specific / 
Măsură 

Tipuri de  
intervenții 

D
u

ra
tă

 (
an

i)
 POR (EUR) 

(FEDR+cof
inanțare 
națională) 

POCU (EUR) 
(FSE+cofina
nțare 
națională) 

Alte 
fonduri 
(EUR) 

Buget local 

Cost 
total 
estimat 
(EUR) 

Obiectiv specific 1 
(Asigurarea accesului la infrastructura 
și dotările tehnico-edilitare)  

     

Măsura 1  
(Realizarea și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
tehnico-
edilitare) FIȘA 1 

Intervenții de tip 
POR (hard):  
Asfaltare stradă 
principală și străzi 
secundare 

3 686.000 
 

 14.000 700.000  

Obiectiv specific 2 
(Regenerarea zonelor de locuit și 
creșterea coeziunii comunității) 

     

Măsura 2  
(Sistematizarea 
zonei urbane 
defavorizate) 
FIȘA 3 

Intervenții de tip 
POR (hard):  
Pavare alei pietonale 
și  construire și 
reabilitare locuințe 

3 833.000  17.000 850.000 

Măsura 3 
(Servicii de 
întărire a 
comunității) 
FIȘA 3 

Intervenții de tip 
POCU (soft):  
Implicarea 
comunității ca factori 
mobilizatori de 
salubrizare, program 
de educare privind 
păstrarea curățeniei 

6  58.800 1.200 60.000 

Obiectiv 3 
Îmbunătățirea condițiilor de locuire 

     

Măsura 4  
(Construire / 
reabilitare 
locuințe sociale) 
FIȘA 2 și FIȘA 4 

Intervenții de tip 
POR (hard):  
Reabilitare locuințe 
sociale, construire 
locuințe sociale 

3 2.273.600  46.400 2.320.000 

Intervenții de tip 
POCU (soft):  
Program de 
consiliere și 
regulament de 
ordine interioară de 
recompense și 
sancțiuni 

6  9.800 200 10.000 

Măsura 5 
(Realizare 

Intervenții de tip 
POR (hard):  

2 294.000  6.000 300.000 



 

93 

Obiectiv 
specific / 
Măsură 

Tipuri de  
intervenții 

D
u

ra
tă

 (
an

i)
 POR (EUR) 

(FEDR+cof
inanțare 
națională) 

POCU (EUR) 
(FSE+cofina
nțare 
națională) 

Alte 
fonduri 
(EUR) 

Buget local 

Cost 
total 
estimat 
(EUR) 

infrastructură 
sanitară și 
educare) FIȘA 5 

Amenajare spațiu 
urban degradat prin 
construirea unui 
centru comunitar de 
igienă și sănătate 

Intervenții de tip 
POCU (soft):  
Realizare campanii 
de informare și 
conștientizare 

6  49.000 1.000 50.000 

Obiectiv specific 4 
(Creșterea accesului pe piața muncii și 
dezvoltarea antreprenoriatului)  

     

Măsura 6  
(Pachet integrat 
pentru 
creșterea 
șanselor de 
acces pe piața 
muncii) FIȘA 8 
și FIȘA 9 

Intervenții de tip 
POR (hard):  
Construirea și 
dotarea cu 
echipamente a unei 
întreprinderi de 
economie socială 

2 196.000  4.000 200.000 

Intervenții de tip 
POCU (soft):  
Sprijinirea 
inițiativelor 
antreprenoriale, 
acordarea de 
subvenții pentru 
angajatori, cursuri de 
calificare, servicii 
educaționale pentru 
adulți, servicii 
personalizate de 
ocupare 

4  1.479.800 30.200 1.510.000 

Obiectiv specific 5 
(Creșterea gradului de acces și a 
calității învățământului)  

     

Măsura 7  
(Dezvoltarea 
infrastructurii 
educaționale) 
FIȘA 6 

Intervenții de tip 
POR (hard):  
Construire 
infrastructură suport 
pentru formare 
profesională 

3 186.200  3.800 190.000 
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Obiectiv 
specific / 
Măsură 

Tipuri de  
intervenții 

D
u

ra
tă

 (
an

i)
 POR (EUR) 

(FEDR+cof
inanțare 
națională) 

POCU (EUR) 
(FSE+cofina
nțare 
națională) 

Alte 
fonduri 
(EUR) 

Buget local 

Cost 
total 
estimat 
(EUR) 

(laborator școală 
profesională)   

 Intervenții de tip 
POCU (soft):  
Formare și ucenicie  

3  68.600 1.400 70.000 

Obiectiv specific 6 
(Creșterea accesului la servicii sociale)  

     

Măsura 8  
Servicii pentru 
copii în situații 
de 
vulnerabilitate 
FIȘA 7 

Intervenții de tip 
POR (hard):  
Amenajare spațiu 
urban degradat prin 
construirea unui 
centru social pentru 
copii aflați în situații 
de vulnerabilitate   

2,5 294.000  6.000 300.000 

Intervenții de tip 
POCU (soft):  
asistență socio-
medicală, asistare 
psihologică și 
mentorat 

3  98.000 2.000 100.000 

Măsura 9 
Asigurarea 
securității și 
nediscriminării 
populației în 
zona 
defavorizată 
FIȘA 7 

Intervenții de tip 
POCU (soft): 
Acțiuni ale poliției 
locale de informare 
și control privind 
prostituția și 
cerșetoria, campanii 
pentru securizarea 
zonei, campanii de 
promovare a 
nediscriminării  

3  19.600 400 20.000 

Obiectiv specific 7  
(Crearea unei imagini pozitive a zonei)  

     

Măsura 10 
(Parteneriat cu 
mass-media 
pentru proiecte 
și campanii 
anti-
discriminare) 
FIȘA 3 și FIȘA 4 

Intervenții de tip 
POCU (soft) 
Realizarea unui 
parteneriat cu mass-
media, diseminarea 
activității GAL privind 
proiectele dezvoltate 
și organizarea de 

3  9.800 200 10.000 
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Obiectiv 
specific / 
Măsură 

Tipuri de  
intervenții 

D
u

ra
tă

 (
an

i)
 POR (EUR) 

(FEDR+cof
inanțare 
națională) 

POCU (EUR) 
(FSE+cofina
nțare 
națională) 

Alte 
fonduri 
(EUR) 

Buget local 

Cost 
total 
estimat 
(EUR) 

campanii anti-
discriminare 

Costuri de funcționare legate de 
gestionarea implementării SDL și 
animarea comunității   

- Activități de monitorizare, 
evaluare și promovare SDL 
(Studiu de evaluare; activități de 
monitorizare cu participarea 
comunității)  

- Costuri de administrare GAL 
(costuri curente, costuri de 
personal și de formare etc.) 

  269.000  269.000 

TOTAL SDL  
POR+POCU+alte fonduri (dacă este  
cazul) 

 4.762.800 2.062.400 133.800 6.959.000 

TOTAL POR+POCU  6.825.200 133.800 6.959.000 

 

O estimare a bugetului total pentru cei 7 ani și pentru toate acțiunile de mai sus ajunge la 

aproximativ 7 milioane de euro, din care aproximativ 4,7 milioane din FEDR. 

Costurile de funcționare legate de gestionarea implementării SDL reprezintă 15% din total POCU.  

Total POR (4.762.800 Eur) reprezintă 70% din Total POR+POCU (6.825.200 Eur).  

Total POCU (2.062.400 Eur) reprezintă 30% din Total POR+POCU (6.825.200 Eur).  

Investițiile din POR în infrastructură și utilități  (686.000 Eur) reprezintă 14,4% din total investiții 

POR (4.762.800 Eur). 

ANEXA 23: Bugetul SDL 

ANEXA 24: Hotărârea GAL de asumare a SDL 
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9. Lista de anexe ale SDL 

ANEXA 1: Planul cu delimitarea teritoriului vizat de SDL, pe modelul PUG, și fotografii 

relevante din zonele/comunitățile marginalizate vizate 

ANEXA 2 Declarație pe propria răspundere privind datele utilizate în cadrul Studiului de 

referință, cu asumarea faptului că, în situația în care, pe parcursul verificărilor, se 

vor identifica date incorecte/nereale, SDL va fi declarată neeligibilă 

ANEXA 3: Metodologia și instrumentele de cercetare (chestionarul/chestionarele și ghidurile 

de interviuri/focus grup) folosite în Studiul de referință 

ANEXA 4: Baza de microdate primare rezultată din Studiul de referință, în format .XLSX 

(Excel) 

ANEXA 5: Decizia GAL privind declararea zonei/lor urbane marginalizate vizată/ vizate din 

teritoriul SDL (care în prealabil au fost validate) 

ANEXA 6: Minimul de date privind accesul populaţiei din teritoriul GAL la servicii publice și 

infrastructură socială, în conformitate cu Tabelul 2 

ANEXA 7: Dovada referitoare la organizarea juridică a GAL în conformitate cu prevederile OG 

nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu 

modificările și completările ulterioare.  

ANEXA 8: Procesul verbal al ședinței Adunării Generale pentru alegerea Comitetului Director 

și lista participanților (cu semnături) 

ANEXA 9: Componența Comitetului Director, în conformitate cu Tabelul 4 

ANEXA 10: Documente suport care să dovedească organizarea funcțională a GAL-ului: (a) - (k) 

ANEXA 11: Dovada obținerii numărului de înregistrare în registrul electronic de evidență a 

prelucrărilor de date cu caracter personal de la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care atestă calitatea de 

operator de date cu caracter personal, pentru domeniul specific 

(http://www.dataprotection.ro/). 

ANEXA 12: Lista activităților desfășurate de GAL ce au avut în vedere îmbunătățirea 

competențelor în domeniile vizate de SDL/DLRC, în conformitate cu Documentul 

suport C aferent Modelului Cadru de SDL (pentru GAL-urile beneficiare de sprijin 

pregătitor). În cazul GAL-urilor care nu au beneficiat de sprijin pregătitor, această 

anexă va conține dovada privind competențele personalului administrativ GAL 

(manager, asistent administrativ și, eventual, facilitator/facilitatori) în domeniile 

vizate de SDL/DLRC, inclusiv în managementul de proiect. 
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ANEXA 13: Fișa postului și curriculum vitae al managerului GAL 

ANEXA 14: Documente suport privind conținutul și participarea la  ședințele obligatorii ale 

Comitetului Director GAL în care au fost abordate cele 5 teme obligatorii 

ANEXA 15: Fișa postului și curriculum vitae al facilitatorului comunitar, dacă a fost angajat un 

specialist, respectiv contractul pentru activitățile de facilitare comunitară, însoțit 

de acte doveditoare ale experienței relevante, dacă a fost contractată o firmă sau 

un ONG 

ANEXA 16: Documente suport privind conținutul (minutele întâlnirilor) și participarea la cele 

întrunirile publice organizate în zona/ele marginalizate adresate 

ANEXA 17: Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva 

principalele probleme din teritoriu 

ANEXA 18: Distribuția măsurilor de intervenţie pe zonele din teritoriul SDL, în conformitate cu 

Tabelul 6 

ANEXA 19: Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții, în conformitate cu Tabelul 7 

ANEXA 20: Matrice de corespondență privind complementaritatea intervențiilor propuse în 

cadrul listei indicative de intervenții cu finanțare din POR, POCU, alte surse 

ANEXA 21: Fișele intervențiilor din lista indicativă 

ANEXA 22: Procedura de monitorizare și evaluare, inclusiv indicatorii POCU și POR 

ANEXA 23: Bugetul SDL 

ANEXA 24: Hotărârea GAL de asumare a SDL 
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