
ROMII ÎN JUDEŢUL CLUJ





Obiectivul General

Integrarea membrilor comunităţii de romi, selectaţi ca beneficiari
în sistemul asigurărilor de sănătate şi dezvoltarea unei relaţii comprehensive
între comunitatea de romi, administraţia publică şi serviciile de sănătate care
să genereze practici pozitive în procesul de îmbunătăţire a situaţiei romilor în
domeniul sănătăţii.

Scopul proiectului

Îmbunătăţirea accesului la serviciile de
asistenţă medicală a membrilor comunităţilor de
romi din Pata Rât din judeţul Cluj.



SOLICITANT

Consiliul Judeţean Cluj 

Partener

Direcţia de Sănătate Publică Cluj

Partener Asociaţia Ajutorul 

Familiei Cluj
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Membrii comunităţii de romi Pata Rât din
Cluj. Numărul acestora este estimat la aproximativ
2000 de persoane. Comunitatea Pata Rât este definită
prin însumarea a trei comunităţi mari din zonă şi

anume: Cantonului, Dallas şi Rampa de Gunoi.

Costul total al proiectului: 50508 Euro
Suma solicitată: 47.908 Euro
Contribuţie Consiliul Judeţean Cluj: 2600 Euro

Uniunea Europeană
Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare
Sprijin pentru strategia naţională de îmbunătăţire a 
situaţiei romilor în domeniul SĂNĂTĂŢII
Linia de buget: RO 2002/000 – 586.01.02 - 01
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 Creşterea gradului de integrare a etnicilor romi din comunitatea Pata Rât, judeţul

Cluj în sistemul asigurărilor de sănătate cu cel puţin 35% faţă de procentul actual,

până la sfârşitul proiectului.

 Creşterea gradului de conştientizare a membrilor comunităţii de romi în ceea ce

priveşte importanţa educaţiei sanitare, a planingului familial şi a educaţiei igienico-

sanitare până în anul 2005.

 Întocmirea unei statistici referitoare la starea de sănătate –pe mai multe dimensiuni a

comunităţii de romi necesară aplicării ulterioare a tratamentului . În plus, poate

servi drept punct de plecare pentru un viitor proiect de intervenţie.

 Reducerea riscului de apariţie a bolilor infecto-contagioase în comunitatea de romi

Pata Rât până în anul 2005.



 Formarea mediatorilor sanitari

 Înscrierea membrilor comunităţii la medicul de

familie

 Construirea şi dotarea punctului sanitar Pata Rât

 Campanii de promovare a sănătăţii

 Evaluarea stării de sănătate a membrilor

comunităţii de romi Pata Rât



 Membrii comunităţii au fost informaţi cu privire la o serie de
chestiuni legate de igienă, starea de sănătate, metode de prevenire
a îmbolnăvirilor, planning familial, ecologie şi protecţia mediului.

 S-a facilitat accesul membrilor comunităţii la servicii de sănătate 
specializate.

 S-a construit punctul sanitar Pata Rât.

 Cabinetul medical a fost dotat cu echipamente de specialitate care să
permită funcţionarea acestuia la condiţii optime.

 Un număr de 200 romi au fost înscrişi la medicul de familie.

 Un număr de 550 romi au fost examinaţi în vederea depistării
tuberculozei.

 Au fost formate 6 persoane ca mediator sanitar şi angajate două dintre
acestea.

 Au fost distribuite 5000 de materiale informative cu referire la
educaţia pentru sănătate.

 S-au distribuit 1000 de materiale contraceptive

 S-au întocmit evidenţe clare cuprinzând incidenţa şi prevalenţa bolilor
în comunitate.



Scopul proiectului

Dezvoltarea competenţelor necesare

pentru inserţia romilor pe piaţa muncii.

Titlul proiectului

„Promovarea oportunităţilor de ocupare pe piaţa

muncii pentru cetăţenii de etnie romă din judeţul Cluj”



SOLICITANT

Asociaţia Amare Prhala – Cluj 

Partener

Consiliul Judeţean Cluj

Partener Şcoala de Arte şi 

Meserii Samus - Cluj
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Membrii comunităţii de romi din judeţul Cluj. Un număr de 30 de romi
selectaţi de la nivelul judeţului Cluj formaţi în meseria de zidar – pietrar – tencuitor.

Costul total al proiectului: 54895 Euro
Suma solicitată: 49.405 Euro

Contribuţie Consiliul Judeţean Cluj: 5490 Euro

Uniunea Europeană

Guvernul României 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Măsuri de incluziune socială

Linia de buget: Phare/2005/017-553.04.02
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 Formarea profesională a unui număr de 30 de romi din judeţul Cluj în meseria de

zidar – pietrar - tencuitor într-o perioadă de 6 luni;

 Angajarea absolvenţilor cursurilor de calificare în unităţi de stat sau private, în

proporţie de minim 20% la momentul încheierii proiectului şi de 80% la un an de la

finalizarea acestuia

 Stabilirea de parteneriate între organizaţiile rome, administraţia publică şi agenţii

economici din judeţul Cluj in vederea facilitării procesului de conştientizare a

angajatorilor asupra necesităţii prevenirii şi combaterii discriminărilor in angajare pe

considerente etnice şi încurajarea, respectiv stimularea plasării romilor calificaţi în

unităţi economice de stat si private.



 Consiliere si orientare profesionala a
membrilor comunităţilor de romi beneficiare
ale proiectului;

 Campanii de informare a comunităţii cu
privire la proiectul propus şi procesul de
plasare pe piaţa muncii;

 Crearea unui birou de consiliere şi orientare
profesională pentru romi;

 Calificarea profesională a unui număr de
30 de romi în meseria de zidar - pietrar –
tencuitor;

 Mediere în relaţia cu agenţii economici din
judeţul Cluj , axată pe prevenirea şi
combaterea discriminării etnice în
angajare pe considerente etnice şi plasarea
în muncă a romilor calificaţi;

 Creare pagina web;



 Un număr de 30 de tineri romi din judeţul Cluj au absolvit cursul de formare
profesională în meseria de zidar – pietrar – tencuitor;

 După finalizarea proiectului, cei 30 de tineri absolvenţi ai cursului de
calificare s-au angajat pe piaţa muncii;

 S-au deschis două birouri de consiliere şi orientare profesională;

 Un număr de 150 de romi au apelat la serviciile de orientare şi consiliere
profesională solicitant;

 S-a asigurat masa zilnică pentru 30 de persoane pe perioada a 11 luni
calendaristice;

 S-au asigurat echipamentele şi materialele necesare pregătirii teoretice şi
practice a cursanţilor;

 S-a asigurat transportul beneficiarilor la curs pe toată perioada derulării
proiectului;

 S-a asigurat vizibilitatea proiectului prin intermediul colaborării cu mass-
media;

 S-a creat o pagină web cu privire la proiectul iniţiat şi rezultatele obţinute
trimestrial în urma implementării acestui.



„MODERNIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ÎN 

JUDEŢUL CLUJ”

Scopul proiectului

Creşterea eficienţei serviciilor de evidenţă a
persoanelor în judeţul Cluj, prin modernizarea bazei
materiale şi creşterea calificării personalului.

Obiectivul General

Creşterea rolului societății civile în procesul de
integrare a României. Dezvoltarea eficienței serviciilor publice
în relaţia cu cetăţeanul .
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 reducerea cu 50% a timpului de emitere a actelor de identitate şi a modificărilor în

actele de stare civilă;

 reducerea cu 50% a timpului de aşteptare la birourile şi ghişeele de relaţii publice;

 30% dintre persoanele ce nu deţin acte de identitate puse în legalitate în primul an

după terminarea contractului;

 îmbunătăţirea cu 20% a activităţii de evidenţă a populaţiei;

 creşterea cu 25% a securităţii informaţiilor cu privire la persoane.



 achiziţionare echipamente IT şi soft-uri pentru

funcţionarea acestora (calculatoare, imprimante şi

scannere);

 formare personal;

 achiziţionarea unui autoturism de teren echipat cu o

staţie mobilă de preluare imagine;

 realizarea unei arhive electronice pentru păstrarea

actelor de stare civilă;

 promovarea şi monitorizarea proiectului;

 audit şi evaluarea proiectului.
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 Achiziţionarea unei staţii mobile de preluare imagine în
vederea întocmirii actului de identitate.

 20 de funcţionari publici ai Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Cluj au participat la cursul de
limba engleză şi au obţinut certificate de competenţă
lingvistică;

 15 funcţionari publici ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Cluj au participat la cursul de instruire ECDL
şi au obţinut certificate ECDL;

 Deplasarea cu staţia mobilă în vederea preluării imaginii
şi întocmirii documentelor de identitate pentru cetăţenii
din localităţile, Aşchileu, Vultureni, Bonţida, Borşa,
Negreni, Bucea, Săvădisla, etc.

 De serviciile acestui demers au beneficiat aproximativ
250 de cetăţeni.



SOLICITANT

Consiliul Judeţean Cluj 

COLABORATOR 

Instituţia Prefectului 

Judeţului Cluj

COLABORATOR 

Direcţia Judeţeană de

Evidenţa a Persoanelor  Cluj 
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Uniunea Europeană

Guvernul României 

Fondul de modernizare pentru dezvoltarea 

administraţiei la nivel local

Linia de buget: Phare2006

Costul total al proiectului: 100.295 Euro

Suma solicitată: 90.095 Euro

Contribuţie Consiliul Judeţean Cluj: 7800 Euro

Contribuţie Instituţia Prefectului Cluj: 2400 Euro
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Data de 8 aprilie a fost adoptată Ziua Internaţională
a Romilor în anul 1971, cu ocazia Primului Congres
Internaţional al romilor de pretutindeni, care a avut loc
la Londra. Atunci s-au mai stabilit imnul „Gelem,
Gelem” (compus de Jarko Jovanovic) şi steagul
internaţional al romilor. Romii din ţările blocului
comunist nu au celebrat această zi, până spre finele
anilor ’90. În ultimii ani, semnificaţia zilei de 8 aprilie
a început să fie recunoscută la nivel mondial.

Guvernul României a adoptat LEGEA nr. 66 din 22
martie 2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca
"Sărbătoarea etniei romilor din România"



Steagul romilor este format din doua benzi

longitudinale, verde şi albastru, iar în centru

prezintă o roată cu spiţe roşii. Verdele simbolizează

pământul mamă; albastrul simbolizează cerul-tata şi

Dumnezeu, iar roata simbolul peregrinării de

veacuri a acestui popor.

Imnul ţigănesc îşi are originea din localitatea Uila,

pe lângă Reghin, unde 80% dintre locuitori sunt romi. Este

o doină care face parte din cultul nomadismului şi al

sărăciei şi se intitulează „Gelem, gelem” şi

înseamnă „duce-m-aş şi m-aş tot duce, unde nu mă ştie

nimeni, unde nu am nici frate nici soră”. Un imn care

vorbeşte despre Holocaustul romilor.
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În ultimii 5 ani, Consiliul Judeţean Cluj a

susţinut promovarea zilei de 8 aprilie-ziua

internaţională a romilor, atât din punct de vedere

financiar cât şi prin asigurarea logisticii necesare

implementării activităţilor propuse de organizaţii

neguvernamentale ale romilor cât a altor factori

interesaţi

Prin intermediul instituţiilor de

cultură aflate în subordinea Consiliului

Judeţean Cluj, s-a urmărit prin spectacole,

seminarii, şi expoziţii, diseminarea la

nivelul societăţii a însemnătăţii acestei zile

şi specificului cultural al romilor.



 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi

Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj;

 Biblioteca Judeţeana O. Goga Cluj

 Revista “Tribuna”

 Primăria Cluj-Napoca

 Universitatea Babeș-Bolyai Cluj

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

 Organizaţia Amare Prhala

 Organizaţia Studenţilor Romi

 Reţeaua Naţională a Tinerilor Romi

 TVR Cluj - Amari Emisiunea
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 Conferinţă de presă la sediul CJC cu tema Promovarea culturii rome şi a specificului cultural al

romilor la nivelul societăţii;

 Diseminarea specificului cultural si tradiţional al romilor precum şi a însemnătăţii zilei romilor.

CJC a editat 1000 de pliante, 5000 de fluturaşi, 20 de afişe şi un banner cu privire la acest

eveniment;

 Standuri de promovare a zilei romilor în incinta Bibliotecii Judeţene O. Goga Cluj şi a

Bibliotecii Universităţii Babeș - Bolyai din Cluj;

 Spectacol cultural de promovare a specificului romilor la nivelul societăţii.

 Expoziţie de fotografie si tradiţii ale romilor;

 Concursuri de creaţie artistica în şcoli pe tema 8 Aprilie – ziua romilor;

 Promovare specificului zilei romilor prin intermediul unui număr din Revista TRIBUNA;

Depunere de coroane şi jerbe de flori pe râul Someş în memoria victimelor Holocaustului;

 Realizarea unui sondaj la nivelul societăţii referitor la specificul zilei romilor.



Depunere de jerbe de flori pe râul Someş

Distribuire materiale informative

“Deşi este o zi de sărbătoare, nu trebuie să

uităm menirea primordiala a acestui moment, şi

anume de a atrage atenţia cetăţenilor români, ca şi

celor europeni, asupra problemelor care afectează

minoritatea romă, de a comemora victimele

acestei comunităţi în Holocaust, ca şi de a aminti

datoria pe care o avem de a păstra limba şi

tradiţiile acestei minorităţi”.

Consiliul Judeţean Cluj, în vederea

diseminării iniţiativelor planificate a se derula

cu ocazia zilei de 8 aprilie, a facilitat editarea a

unui număr de 1000 de pliante, 5000 de

fluturaşi, 20 de afişe şi a unui banner. CJC a

alocat pentru ziua de 8 aprilie din 2009 suma de

6000 de lei.



Feedback

Spectacol

Marş de celebrare a zilei romilor    

Pe data de 8 aprilie organizatorii au plasat un flipchart unde

trecătorii puteau să-şi exprime opinia liber cu privire la ziua romilor,

manifestarea dedicată acestei zile şi nu în ultimul rând cu referire la

romi ca cetăţean. Sloganul acestei acţiuni s-a intitulat “” Părerea ta

contează”

În cadrul spectacolului şi-au dat aportul 10 ansambluri

de dansuri tradiţionale rome din judeţul Cluj şi două tarafuri.

De asemenea, şi-au dat aportul elevii romi din liceele şi şcolile

din judeţul Cluj îndrumaţi de mediatori şcolari sau profesori

de limba romani. La spectacol au participat aproximativ 1000

de persoane.



Teatrul de Păpuşi Puck este una din instituţiile de

cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj

ce a luat fiinţă în anul 1950, având ca specific o

activitate artistică paralelă a celor două secţii: română şi

maghiară, cu spectacole adresate cu precădere copiilor.

Teatrul de Păpuşi Puck anual a

pus în scenă piese de teatru în limba

romani. Sau jucat piese precum Zurinka

şi Ivan Turbincă. La fiecare spectacol au

participat aproximativ 100 de elevi

romi însoţiţi de mediatori şcolari sau

profesori de limba romani
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