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Cluj-Napoca 

Teritoriu de co-responsabilitate 

Plan Local de Acţiune 

 

Municipiul Cluj-Napoca este situat în zona centrală a Transilvaniei, este un important centru cultural, 
educaţional şi economic din ţară. Populaţia Clujului este de aproximativ 300. 000 de locuitori, oscilând în jurul 
acestei cifre, fiind al doilea municipiu ca mărime din România.  
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Componenţa Grupului Local de Acţiune: 

Grupul Local de Acţiune din municipiul Cluj-Napoca  este format din 24 de membri din care: 

- 2 parteneri instituţionali (Departamentul de Protecţie Socială şi Medicală al Primăriei Cluj-Napoca şi 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj din cadrul 

Consiliului Judeţean Cluj),  

- 2 sindicate puternice (Sindicatul Cartel Alfa judeţul Cluj şi Sindicatul Liber al Învăţământului 

Preuniversitar),  

-  Consulul onorific al Franţei la Cluj, 

-  Camera de Comerţ şi Industrie Cluj,  

- 7 persoane fizice din care 3 experţi în următoarele domenii: protecţia mediului, finanţe-bănci, 

strategii de dezvoltare,  

- 11 organizaţii neguvernamentale dintre care 3 ale patronilor şi meşteşugarilor. 

 

Etape implementate: 

 

1. Organizarea întâlnirilor în grupuri omogene de cetăţeni 

 

În Cluj-Napoca au fost organizate întâlniri cu 260 de cetăţeni provenind din 29  grupuri omogene, din diferite 

categorii socio-profesionale, cum ar fi: pensionari, funcţionari publici, pensionari militari, mame singure, tineri 

politicieni, cetăţeni confruntaţi cu conflicte de mediu, părinţi, cadre didactice preuniversitare, reprezentanţi ONG, 

pensionari pe caz de boală, persoane cu nevoi speciale şi aparţinătorii lor, voluntari, angajaţi industriali, membri 

ai Camerei de comerţ şi Industrie Cluj, membri ai grupului: lobby pentru Cluj, basarabeni, minorităţi sexuale, 

jurnalişti, antreprenori, artişti, liceeni, persoane angajate în telecomunicaţii, adulţi cu probleme de sănătate 

mintală, membrii ai consiliului Civic Local, victime ale violenţei domestice, femei imigrante, medici, imigranţi din 

tari din afara Uniunii Europene.  

Perioada întâlnirilor a fost cuprinsă în perioada iulie - septembrie 2011. 

Numărul total al criteriilor de bunăstare exprimate de către cetăţeni a fost 2417 de criterii, din care 2273 

înregistrări unice ale criteriilor (criterii exprimate o singură dată ), cu o medie de 83  răspunsuri per grup. 

 

În ceea ce priveşte o analiză sumară a criteriilor de bunăstare, printr-o analiză de tip clasament putem observa 

primele cinci poziţii ocupate de familiile de indicatori cele mai bine reprezentate: 

 

 A08 - Putere de cumpărare / Acces la finanţe  (11 %) 
 C05 - Organizare, gestiune, finanţare  (9,41 %) 
 H02 - Activităţi şi iniţiative private   (7,53 %) 
 H06 - A se angaja în societate   (5,98 %) 
 F01 - Echilibru fizic şi sănătate  (5,35 %) 
 A04 - Îmbrăcăminte   (0 %) 

 

În funcţie de cele 3 întrebări, clasamentul se prezintă astfel: 

Prima întrebare: Ce înseamnă pentru dvs. o viaţă bună? 

 A08 - Putere de cumpărare / Acces la finanţe  16,29 % 
 F01 - Echilibru fizic şi sănătate   10,21 % 
 D02 - Viaţă de familie/ relaţii familiale   6,87 % 

 
Cea de-a doua întrebare:  Ce vă împiedică să aveţi o viaţă bună? 
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 C05 - Organizare, gestiune, finanţare   71,32 %  (21,34 %) 
 A08 - Putere de cumpărare / Acces la finanţe   13,42 % 
 E02 - Politeţe, respect şi toleranţă   4,73 % 

 
 
Cea de-a treia întrebare: Ce ai fi dispus să faci pentru tine şi pentru ceilalţi pentru a avea o viaţă bună? 

 H02 - Activităţi şi iniţiative private  21,87 % 
 H06 - A se angaja în societate   19,44 % 
 H04 - A întâlni/ A asculta/ A fi solidar   11,38 % 

 

Din familiile de indicatori cei mai slabi sau deloc reprezentaţi, amintim : 

 

 E11 - Progres tehnic şi ştiinţific   (0 %) 
 E06 - Echilibru demografic   (0 %) 
 A10 - Mobilitate  (0 %) 
 A04 - Îmbrăcăminte   (0 %) 
 B05 - Meteo, fenomene naturale    (0,07 %) 
 B03 - Ofertanţi servicii şi structuri de comerţ   (0,07 %) 
 B07 - Condiţii de producţie  (0,04 %) 
 D04 - Relaţii de vecinătate   (0,07 %) 
 E10 - Relaţii între societate şi mediul înconjurător   (0,07 %) 

 

2. Organizarea întâlnirilor de validare a atribuirii criteriilor de bunăstare 

 

În cadrul întâlnirii de validare a atribuirii criteriilor de bunăstare, au fost prezenţi, 150 cetăţeni din 

grupurile omogene. Întâlnirile de validare au fost organizate în perioada decembrie 2011-februarie 2012.  

 

 

3. Organizarea întâlnirilor Grupurilor Tematice de lucru în vederea stabilirii direcţiilor principale ale 

Planului Local de Acţiune. 

 

Pentru municipiul Cluj-Napoca, GLA  a identificat 7 direcţii generale de acţiune: 

 

1. Promovarea Voluntariatului  

2. Relaţii cu şi între instituţii şi organizaţii 

3. Crearea locurilor de muncă pentru sporirea puterii de cumpărare şi reducerea excluziunii 

4. Sănătate/stil de viaţă sănătos 

5. Protecţia mediului 

6. Promovarea tinerilor 

7. Valorificarea şi promovarea talentului 

 

Proiectele co-evaluate pe baza indicatorilor de bunăstare au fost în număr de 8 proiecte şi anume:  

 

1. Direcţia de acţiune: Promovarea Voluntariatului  

 

„Consiliul Civic Local”, platformă civică de monitorizare a Administraţiei Publice Locale, înfiinţată în 

2004 prin participarea a peste 40 de ONG-uri locale şi specialişti din diferite domenii (vezi www.clc-cluj.org). 

http://www.clc-cluj.org/
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Monitorizarea APL se face de către specialiştii din ONG-urile participante, permanent, începând din iunie 

2004 iar rezultatele monitorizării se dezbat într-o întâlnire publică organizată în fiecare lună în Sala de sticlă 

a Primăriei Cluj-Napoca, alocată cu titlu gratuit de către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.  

Dezbaterile publice au ca rezultat un document care ajunge pe masa decidenţilor locali şi este transmis 

presei locale. Rezultatul cel mai notabil al acestei acţiuni civice este că se exercită o presiune pe APL 

pentru transparentizarea  şi eficientizarea deciziilor publice, de către specialişti ai societăţii civile şi se 

propun intervenţii, care sunt asumate fie de instituţii publice, fie de instituţii publice în parteneriat cu 

societatea civilă şi mediul de afaceri. În decursul celor 8 ani de activitate Consiliul Civic a reuşit să propună 

peste 200 de idei care au fost preluate în decizia publică din municipiul Cluj-Napoca.  

Co - evaluarea acestei acţiuni relevă faptul că acţiunea atinge 35 de indicatori din cei 59 de indicatori de 

bunăstare. Aceşti 35 de indicatori sunt sustenabili sau pozitivi şi ating 7 din cele 8 familii de indicatori de 

bunăstare.  

Co - evaluarea acestei acţiuni cu mare impact pentru politicile publice din toate domeniile din Cluj-Napoca 

însumează evaluarea a peste 100 de Proiecte de Hotărâre ale Consiliului Local în fiecare lună, deci peste 

1200 de proiecte pe an. De aceea considerăm că rezultatele co-evaluării acţiunii „Consiliul Civic Local” 

îndeplineşte şi criteriile de relevanţă ale indicatorilor de bunăstare pe întreg municipiu. Relevanţa ei este 

tradusă şi în propunerile de mare impact care s-au făcut în cadrul acestei acţiuni cât şi al parteneriatului 

public-privat pe care îl propune.  

 

Propuneri de intervenţie: 

NR. 

crt. 

Intervenţie Parteneri Resurse 

1.  Strategie de apărare a drepturilor fundamentale 

la nivel local care prevede: monitorizarea 

administrării averii publice, monitorizarea 

corectitudinii contractelor de furnizare a utilităţilor 

(gaz, energie electrică, telefonie), monitorizarea 

altor servicii publice care pun probleme 

cetăţeanului. 

LADO filiala Cluj, 

Consiliul Civic Local. 

Primăria Cluj-Napoca  

Voluntariat, 

Documente 

oficiale 

2. „Centrul pentru Promovarea Autonomiei 

Personale”, proiect ce propune o nouă filozofie de 

protecţie socială, cu accent pe protecţia socială 

activă prin responsabilizarea asistaţilor sociali 

pentru a deveni autonomi.  

 

Proiectul a fost 

propus spre finanţare 

la Fondul elveţian 

pentru ONG-uri, 

sesiunea iulie 2012. 

solicitant LADO filiala 

Cluj, partener DASM 

Cluj-Napoca,  

Primul proiect 

elaborat în 

parteneriat de 

către 2 membri 

GLA Cluj-Napoca. 

3 „Centrul de voluntariat pentru consiliere în 

proiecte de incluziune socială”.  

 

Parteneri: Camera de 

Comerţ şi Industrie 

Cluj, sindicatul Cartel 

Alfa, sindicatul Liber 

al Învăţământului 

Preuniversitar, DASM 

Cluj-Napoca, LADO 

filiala Cluj . 

Expertiză de 

specialitate, 

locaţii, voluntari, 

resurse financiare 

atrase 



 
 

Investeşte în oameni ! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 
Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active 

 

4 Festivalul „Migraţie şi drepturile Omului”, 

proiect de incluziune socială şi culturală a 

imigranţilor proveniţi din afara Uniunii 

Europene..   

 

Festivalul este la a 

doua treia ediţie şi 

tinde să devină 

eveniment consacrat 

la Cluj-Napoca printr-

un parteneriat larg, 

public-privat.   

Expertiză de 

specialitate, 

locaţii, voluntari, 

resurse financiare 

atrase 

  

 

 

2. Direcţia de acţiune: Relaţii cu şi între instituţii şi organizaţii 

 

Proiectul: „Lobby pentru Cluj”, este o acţiune civică, desprinsă din programul Consiliului Civic Local, ca o 

formă mai tehnică şi mai specializată de participare la elaborarea politicilor publice din Cluj-Napoca în sensul că 

acolo unde se descoperă o nevoie sau o politică neadecvată „Lobby pentru Cluj” intervine printr-o dezbatere 

publică pe subiectul respectiv, coalizând la acţiunea de lobby experţi din domeniu şi cetăţeni pentru a formula 

poziţii care vor fi adunate într-un document, transmis instituţiilor responsabile şi dat publicităţii.  

În co-evaluarea acţiunii „Lobby pentru Cluj” se apreciază că 42 de indicatori sunt pozitivi şi sustenabili din 

cei 59 de indicatori de bunăstare, din 4 familii de indicatori din cele 8. Cei mai importanţi indicatori fiind cei care 

se referă la: loc de muncă, locuinţă, acces la finanţe dar şi la drepturi fundamentale, democraţie, activităţi şi 

iniţiative private şi dinamică şi voinţă colectivă.   

           

Propuneri de intervenţie: 

 

Nr. crt. Intervenţie Parteneri Resurse 

1. Propuneri pentru raţionalizarea transportului 

public şi pentru democratizarea subvenţionării 

costurilor pentru transportul public pentru 

anumite categorii de persoane.  

Regia Autonomă de 

Transport in Comun, 

consilieri locali, 

experţi 

Expertiză de 

specialitate, 

locaţii, voluntari, 

2. Propunere de ameliorare legislativă a Legii 

52/2003, privind accesul la informaţii de interes 

public. 

Parlamentul 

României, 

parlamentarii de Cluj 

au asumat 

promovarea 

intervenţiei 

Expertiză de 

specialitate, 

locaţii, voluntari, 

audieri publice. 

3. Campanie de conştientizare a APL în vederea 

cumpărării de terenuri şi introducerea lor in PUG 

Iniţiativa Consiliului 

Civic Local, consilieri, 

urbanişti, dezvoltatori 

imobiliari, experţi de 

mediu 

Expertiză de 

specialitate, 

locaţii, voluntari, 

resurse financiare 

4. Promovarea propunerii de proiect: „Someş 

navigabil” 

Mediu de afaceri, 

specialişti din mediul 

academic, consilieri 

locali, primar 

Expertiză de 

specialitate, studii 

de fezabilitate, 

locaţii, voluntari, 

resurse financiare 
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5. Reducerea emigrării persoanelor înalt calificate 

prin 3 măsuri de incluziune socială: accesul la un 

loc de muncă potrivit calificării, salarii decente şi 

costuri de viaţă reduse prin măsuri fiscale locale. 

 

Sindicate din 

domeniu, organizaţii 

profesionale, 

consilieri, primar, 

mediul de afaceri 

Expertiză de 

specialitate, studii 

de fezabilitate, 

locaţii, voluntari, 

resurse financiare 

6. Extinderea activităţii grupului „Lobby pentru 

Cluj” pentru promovarea proiectelor din zona 

metropolitană 

Grupul „Lobby pentru 

Cluj”, primari din zona 

metropolitană 

Expertiză de 

specialitate, studii 

de fezabilitate, 

locaţii, voluntari, 

resurse financiare 

7. Promovarea principiului de gestionare 

responsabilă a averii publice prin inventarierea 

exactă a patrimoniului local. 

Consilieri locali, 

funcţionari publici din 

Primăria Cluj-Napoca, 

Consiliul Civic Local 

Expertiză de 

specialitate, 

locaţii, voluntari, 

 

 

3. Direcţia de acţiune: Crearea locurilor de muncă pentru sporirea puterii de cumpărare şi reducerea 

excluziunii 

 

Proiectul “ CENTRUL DE TRANZIŢIE DE LA JOB LA SMART JOB”, implementat de Agenţia Judeţeană de 

Ocupare a Forţei de Muncă în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi organizaţii sindicale. Principalele 

activităţi: informare şi consiliere profesională şi formare profesională a 1416 persoane. Prin co-evaluarea 

proiectului s-a apreciat că 38 de indicatori sunt sustenabili şi pozitivi, indicatorii respectivi fac parte din toate 

cele 8 familii de indicatori de bunăstare. Este un proiect care are un mare grad de integrare economică, socială 

şi culturală, cu un grad ridicat de impact în cele 8 familii de indicatori.   

          

         Propuneri de intervenţie: 

   

Nr. crt. Intervenţie Parteneri Resurse 

1.  Proiect propus spre finanţare: „Asistenţă 

financiară acordată pe perioada tranziţiei către 

viaţa activă pentru beneficiarii care au copii 

mici” 

Cartele Alfa, filiala 

Cluj, AJOFM 

Resurse 

financiare. 

2. „Consiliere psihologică acordată şomerilor, 

femeilor, tinerilor, persoanelor discriminate pe 

piaţa muncii” 

Cartele Alfa, filiala 

Cluj, AJOFM, SLIP 

Cluj, ADO filiala Cluj, 

DASM Cluj-Napoca 

Resurse 

financiare, 

expertiză, 

voluntari, locaţii. 

3. Servicii de consultanţă şi asistenţă în vederea 

începerii unei activităţi independente sau pentru 

iniţierea unei afaceri 

Camera de Comerţ şi 

Industrie Cluj, Cartel 

Alfa Cluj, LADO filiala 

Cluj 

Resurse 

financiare, 

expertiză, 

voluntari, locaţii. 

4. Servicii de contabilitate şi asistenţă juridică 

acordate micilor întreprinzători şi IMM-urilor, 

Camera de Comerţ şi 

Industrie Cluj, Cartel 

Alfa Cluj, LADO filiala 

Resurse 

financiare, 

expertiză, 
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Cluj voluntari, locaţii. 

 

4. Direcţia de acţiune: Sănătate/stil de viaţă sănătos 

 

Proiectul strategic „Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă 

sănătos şi combaterea principalilor factori de risc" implementat de Ministerul Sănătăţii la nivel 

naţional în parteneriat cu DSP - urile fiecărui judeţ.  

La nivelul judeţului Cluj au fost implicate 30 de şcoli şi 30 de medici şcolari pentru diseminarea la nivelul 

populaţiei a unei informaţii relevante despre un stil de viaţă sănătos. Introducerea în curricula şcolară a unor 

astfel de informaţii creşte exponenţial gradul de impact al proiectului prin diseminarea informaţiilor la nivelul 

elevilor care duc mai departe informaţiile în familie, în grupul de prieteni şi în comunitate. Astfel că elevii se 

transformă în adevăraţi „ambasadori” ai unui stil de viaţă sănătos, creându-se o cultură de masă în acest 

sens. Desigur că rezultatele vor fi vizibile într-un termen mai lung şi numai dacă ele sunt asociate şi cu alte 

activităţi de I.E.C.  

Co-evaluarea proiectului a apreciat că 43 de indicatori sunt sustenabili sau pozitivi şi 4 indicatori au 

implicaţie negativă asupra beneficiarilor care nu reuşesc să adopte un stil de viaţă sănătos. Procentul mare 

de indicatori care influenţează toate familiile de indicatori de bunăstare arată importanţa acestui proiect la 

nivel naţional şi local şi cât de urgente sunt măsurile care trebuie luate. Coalizarea într-un parteneriat larg la 

nivelul comunităţilor mari este absolut necesară. De aceea intervenţiile trebuie asumate atât de instituţiile 

publice, de mediul privat, de ONG-uri dar şi de mediul academic. Împreună pot crea o presiune şi un mesaj 

care să creeze nevoia cetăţenilor de a adera la o asemenea cultură, ţinând cont că România este o ţară 

săracă şi vulnerabilă la manipulările de tip consumist.  

 

Propuneri de intervenţie: 

 

 

Nr. 

crt. 

Intervenţie Parteneri Resurse 

1. Sprijin din partea unităţilor de învăţământ pentru 

asigurarea produselor din categoria 

alimentaţiei sănătoase în incinta acestor unităţi 

Conducerea şcolilor, 

furnizori de mâncare 

sănătoasă, mass media 

Resurse financiare, 

Campanie IEC 

2. Includerea în sistemul de asigurări de 

sănătate a medicilor şcolari pentru  a putea 

asigura reţete şi bilete de trimitere în caz de 

necesitate, 

CAS Cluj, Parlamentul 

României, parlamentari de 

Cluj 

Campanie IEC, 

lobby şi advocacy 

3. Continuarea activităţilor de instruire a medicilor 

şcolari ca parte a educaţiei medicale continue, 

ONG-uri din domeniu, DSP Resurse financiare, 

expertiză 

4. Organizarea unor întâlniri/instruiri periodice 

cu medicii şcolari 

ONG-uri din domeniu, DSP Resurse financiare, 

expertiză 

5. Diseminarea mai largă către populaţie a 

mesajelor despre un stil de viaţă sănătos care 

contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţi 

Mass media, DSP, 

Primăria municipiului Cluj-

Napoca, consilieri 

Campanie IEC, 

lobby şi advocacy 

 

 

5. Direcţie de acţiune: Protecţia mediului  
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Proiectul strategic “Sistem integrat de management al deşeurilor”, implementat la nivel naţional de 

Ministerul Mediului în parteneriat cu fiecare Consiliu Judeţean. Proiect de mare impact, cu rezultate 

imediate pentru dezvoltarea durabilă.  

Co-evaluarea proiectului apreciază că 17 indicatori sunt pozitivi sau sustenabili, distribuiţi în 7 familii de 

indicatori din cele 8 familii ai indicatorilor de bunăstare.  

 

    Propuneri de intervenţie: 

 

 

Nr. 

crt. 

Intervenţie Parteneri Resurse 

1. Idee de proiect pentru campanie 

I.E.C de promovare a colectării 

selective a deşeurilor pentru 

judeţul Cluj, inclusiv pentru zonele 

rurale. 

DASM Cluj-Napoca, Camera de Comerţ 

şi Industrie Cluj, primăriile din Judeţul 

Cluj, LADO filiala Cluj 

Resurse financiare, 

expertiză, voluntari, 

locaţii. 

2. Model de fermă agricolă în zona 

metropolitană pentru incluziunea 

populaţiei din proximitatea gropii 

de gunoi Pata Rât 

DASM Cluj-Napoca, primăriile din zona 

metropolitană, Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, 

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, cele 

2 sindicate, membre GLA Cluj-Napoca şi 

LADO filiala Cluj 

Resurse financiare, 

expertiză, voluntari, 

locaţii. 

3. Proiectul „Reţeaua promotorilor – 

Sate curate” 

Depus spre finanţare la Fondul elveţian 

pentru ONG-uri, sesiunea iulie 2012, 

adresat primăriilor şi cetăţenilor. Solicitant 

LADO filiala Cluj în parteneriat cu Garda 

de Mediu 

Resurse financiare, 

expertiză, voluntari, 

locaţii. 

 

 

6. Direcţia de acţiune: Promovarea tinerilor 

 

Proiectul „Democraţie Participativă” implementat de Asociaţia „Support for Youth Development” din Cluj-

Napoca, una dintre cele mai active asociaţii care promovează tinerii. 

Co-evaluarea proiectului relevă faptul că 28 de indicatori sunt pozitivi sau sustenabili, răspândiţi în 7 familii din 

cele 8 familii ale indicatorilor de bunăstare, ceea ce denotă relevanţa şi impactul proiectului asupra vieţii 

tinerilor. 

 

      Propuneri de intervenţie: 

 

Nr. 

crt. 

Intervenţie Parteneri Resurse 

1. Inserţia în muncă a tinerilor Consiliul Local şi Consiliul Judeţean Cluj, 

AJOFM Cluj, universităţi, mediul de 

afaceri 

Resurse financiare, 

expertiză, voluntari, 

locaţii. 
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2. „Profilul tânărului politician” „Support for Youth Development”, 

organizaţii studenţeşti, partide politice. 

Resurse financiare, 

expertiză, voluntari, 

locaţii. 

3. „Clujul multicultural şi tânăr” „Support for Youth Development”, 

Biblioteca judeţeană Cluj 

Resurse financiare, 

expertiză, voluntari, 

locaţii. 

 

 

7. Direcţia de acţiune: Valorificarea şi promovarea talentului 

 

Proiect „Olimpiada Meşteşugurilor artistice tradiţionale » ediţia 2011 si ediţia 2012, implementat de 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj din cadrul Consiliului 

Judeţean Cluj.  

Co-evaluarea proiectului relevă faptul că 13 indicatori sunt evaluaţi ca fiind pozitivi şi sustenabili repartizaţi în 6 

familii de indicatori din cele 8 familii ale indicatorilor de bunăstare, ceea ce arată relevanţa şi impactul proiectu lui 

în economia elaborării Planului Local de Incluziune Socială.  

 

     Propuneri de intervenţie: 

 

Nr. 

crt. 

Intervenţie Parteneri Resurse 

1. Burse de merit pentru elevi talentaţi Fundaţia Comunitară Cluj, Banca 

Transilvania prin programul: „Clujul are 

suflet” 

Resurse financiare, 

expertiză, voluntari, 

locaţii. 

2. Proiect de I.E.C de promovare a 

tradiţiilor şi patrimoniului 

multicultural 

Consiliul Judeţean Cluj, în parteneriat cu 

Biblioteca Judeţeană Cluj 

Resurse financiare, 

expertiză, voluntari, 

locaţii. 

3. Olimpiada „Tradiţiile în 

vestimentaţia modernă – bun gust 

şi rafinament” 

Consiliul Judeţean Cluj, firme de modă Resurse financiare, 

expertiză, voluntari, 

locaţii. 

 

 

Proiectul Tabăra de artă plastică “Tradiţii clujene” 2011, implementat de Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj din cadrul Consiliului Judeţean Cluj.   

Co-evaluarea proiectului relevă faptul că 20 de indicatori sunt evaluaţi ca fiind pozitivi şi sustenabili repartizaţi în 

6 familii de indicatori din cele 8 familii ale indicatorilor de bunăstare, ceea ce arată relevanţa şi impactul 

proiectului în economia elaborării Planului Local de Incluziune Socială.  

 

       Propuneri de intervenţie: 

 

 

Nr. 

crt. 

Intervenţie Parteneri Resurse 

1. Expoziţie sau târg în străinătate Consiliul Judeţean Cluj, Fundaţia 

Comunitară Cluj şi la Banca Transilvania 

Resurse financiare, 

expertiză, voluntari, 
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pentru programul: „Clujul are suflet”. locaţii. 

2. Mentorat pentru elevi din medii 

defavorizate” ai liceului de arte 

plastice din Cluj, realizat de pictori 

tineri încă neconsacraţi 

comunitatea de afaceri din Cluj, mediul 

academic cu expertiză în domeniu, presa 

clujeană 

Resurse financiare, 

expertiză, voluntari, 

locaţii. 

3. „Atelier de inserţie pentru tineri 

talentaţi” Costume, artă decorativă, 

bijuterii, artă monumentală – 

monumente funerare 

Consiliul Local şi Consiliul Judeţean Cluj Resurse financiare, 

expertiză, voluntari, 

locaţii. 

 

 

 

Pentru cele 7 direcţii de acţiune au fost propuse 32 de idei de proiecte sau de acţiuni de intervenţie, asumate în 

majoritate printr-un larg parteneriat între membri GLA, instituţii publice, sindicate, Cameră de Comerţ, ONG-uri, 

experţi.  

 

 

Întocmit: Ana Luduşan, coordonator local GLA Cluj-Napoca 

Cluj-Napoca la 30.10.2012 


