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Introducere (sau Sumar executiv) 

 

Strategia de dezvoltare Locală a ZUM din Municipil Gherla reprezintă un document de planificare care 

a fost elaborat prin mecanismul Dezvoltare Locală aflată în Responsabilitatea Comunității (DLRC). A 

fost pentru prima dată când obiectivele strategice au fost stabilite prin participarea la o scară largă a 

entităților relevante de pe raza teritoriului UAT și implicarea comunității locale. 

Abordarea DLRC asigură succesul implementării intervențiilor și măsurilor prioritare în teritoriu 

datorită participării active a comunității vizate de strategie atât în procesul de elaborare cât și în 

implementare.  

Teritoriul SDL acoperă întreg teritoriul UAT Municipiul Gherla și vizează ZUM declarată de către GAL 

care cuprinde aproape 90% din populația Municipiului. 

GAL s-a format printr-un proces amplu de animare a teritoriului și are în componență parteneri cu 

experiență și cunoștințe relevante pentru stabilirea direcțiilor de dezvoltare, implementarea strategiei 

și atingerea obiectivelor într-un mod sustenabil aducând o schimbare fundamentală în situația socială 

și economică a comunității marginalizate. 

Obiectivul general al acestei strategii este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii 

sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. Obiectivele 

strategice stabilite în urma consultărilor publice și aprobate de comitetul director al GAL sunt: 

1. Obiectiv Specific 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM 

Gherla. 

2. Obiectiv Specific 2 Reducerea numărului de spații locative improprii 

3.  Obiectiv Specific 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023 

4. Obiectiv Specific 4: Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de 

bază,creșterea calității acestor servicii  

5. Obiectiv Specific 5: Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și 

implicare  

La elaborarea strategiei s-a avut în vedere ca intervențiile propuse să aibe un carecter integrat, 

multisectorial și complementar astfel încât reducerea ratei sărăciei să se fac într-un mod sustenabil și 

cu potențial de replicare. 

Chiar dacă intervențiile nu acoperă toate nevoile identificate în ZUM și nu rezolvă toate problemele 

au fost selectate prioritățiile care au un impact major și pot declanșa procese de dezvoltare care duc 

la rezolvarea celor mai acute probleme.  
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1. Prezentarea generală a orașului sau municipiului (peste 20.000 locuitori) 

1.1  Principalele caracteristici geografice, incluzând hărți 

 

Coordonate geografice: 47°01N23°53E 

Municipiul Gherla se întinde pe o suprafață totală de 3628 ha, în componența sa intrând și trei foste 

sate, acum cartiere ale municipiului: Băița, Hășdate și Silivaș.  În nordul Municipiului Gherla, se află 

localitatea Mintiul Gherlii, în est comuna Fizeșu Gherlii, în sud comuna Sic, iar în vest, se învecinează 

cu comuna Iclod.  

Aflată la îmbinarea Câmpiei Transilvaniei cu Podişul Someşan, Gherla s-a format într-un mediu 

geografic favorabil existenţei şi dezvoltării unor comunităţi umane. Zona a fost locuită din cele mai 

vechi timpuri, fără întrerupere, iar dovezile continuităţii sunt incontestabile. Cea mai mare parte a 

oraşului actual se întinde pe a doua terasă a Someşului Mic, până sub Dealul Cărăbăi (7 Cruci), iar spre 

vest zona locuită coboară pe prima terasă şi chiar spre lunca Someşului Mic. Cea mai mare parte a 

municipiului este situată în lunca Somesului Mic, având un relief plat cu o foarte mică inclinatie spre 

nord-est. Spre sud-est există o trecere sub forma unui glacis de acumulare spre versantul puternic 

erodat al dealului Gherlii. Lunca este largă de 2-3 km și terasele în numar de 6-7, în mare parte sunt 

deformate. Asimetria luncii se datorează impingerii efectuate de către afluentul de dreapta al râului 

Someșul Mic și anume râul Fizeș.1  

Din punct de vedere climatic, zona se încadrează tipului moderat continental cu elemente excesive 

central nord transilvanean.Temperatura medie multianuală este de 8,4 C, minimele lunare 

înregistrandu-se in ianuarie (- 4,8 C), iar maximele lunare înregistrandu-se in iulie (18,2 – 18,5 C). 

Amplitudinea termică este de 23 – 25 C. Maxima termică absolută înregistrată a fost de 37,5 C, iar 

minima de – 32 C. Cantitățile medii de precipitații sunt în jur de 630 – 650 mm. În anii cu activitate 

ciclonică deosebit de frecventă și de intensă, cantitatile de precipitatii pot depăși 1000 mm, însă în 

anii deficitari, precipitațiile nu au depășit 400 mm. 

Râul principal (Someșul Mic) ce traversează Municipiul Gherla din direcția sud-vest, nord, nord-est, 

are o luncă bine dezvoltată și zone inundabile. Debitul mediu multianual este de 24,4 mc/s. Regimul 

se încadrează în cel de tip transilvănean, cu un debit ridicat primavara și vara, în timpul ploilor, cu 

averse de scurtă sau de lungă durată și cu debite minime la sfârșitul verii, începutul toamnei. 

Afluentul cel mai mare este Raul Fizes, care confluează cu Raul Someșu Mic la nord de municipiu, fiind 

                                                      
1 http://www.primaria-gherla.ro/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gherla 

http://www.primaria-gherla.ro/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gherla
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inclus în grupa raurilor cu mineralizare ridicată. De asemenea, Municipiul Gherla este în mare parte 

traversat de Canalul Morii, de provenienta antropică, care în prezent servește ca și canal de colectare 

a apelor uzate. Calitatea apelor de suprafață este foarte scazută, atât datorită deversărilor din 

amonte (Cluj-Napoca), cât și de evacuarea apelor menajere și industriale din zona municipiului în sine. 

Lunca Somesului este caracterizata de soluri cu proprietăți agricole și fizico-chimice foarte bune. 

Meandrele și locurile mai joase sunt folosite ca fânațe, fiind caracterizate de soluri umede de tipul 

lacoviștelor. Văile secundare sunt caracterizate de soluri aluvionale, folosite ca fanațe slab productive. 

Versanții sunt caracterizati de soluri erodate, sărace în suprafețe nutritive și cu caracteristici agricole 

slabe. Se întâlnesc frecvente eroziuni de adancime și de suprafață: ravene, rupturi și ogase, care 

micsorează suprafața arabilă2. 

 

1.2  Populația și caracteristicile demografice 

 

Caracteristici generale ale populației Mun. Gherla (conform Recensământului Populației 

din 2011) 

Populație 20.982 locuitori 

Densitatea populației 313,16 loc./ km pătrați. 

Populatia municipiului are o densitate mai mare in partea centrala, iar în 

cartierele Băița, Hășdate și Silivaș o densitate mică. 

Conform celor mai recente date existente, furnizate de ultimul recensământ, realizat în anul 2011, 

Municipiul Gherla, avea o populație 

de 20.982 de locuitori. Se poate 

observa o scădere a unității urbane, 

atât dacă privim comparativ la 

datele de la recensământul din 

2011 cu cele din 2002, când 

populația din Gherla număra 

24.083 locuitori, dar mai ales 

comparativ cu cele din 1992, când 

populația din Gherla era de 26.277 

locuitori.   

 

                                                      
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Gherla#Geografie 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gherla#Geografie
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Din cei 20.982 de locuitori existenți pe raza municipiului Gherla, înregistrați la ultimul recensământ, 

10461 erau bărbați, iar 10521 femei, ceea ce înseamnă că procentul femeilor și al bărbaților din 

localitate este relativ egal. 

 

Distribuția etnică ne arată că, din totalul 

populației, 15.952 sunt români, 3435 sunt 

maghiari, 735 romi, 65 au declarat că au o altă 

etnie, diferită de cele menționate anterior, iar în 

795 de cazuri, nu a fost înregistată etnia 

persoanelor.  

Din totalul populației, procentul celor care aveau 

în 2012 peste 54 de ani era de 28.57% în timp ce 

procentul procentul copiilor și al tinerilor care nu 

împliniseră încă 20 de ani, era de 19.35%, iar 

peste jumătate din populație avea vârsta cuprinsă 

între 20 și 54 de ani (52%).  

Un factor foarte important în a înțelege profilul 

unei populații îl reprezintă nivelul de educație; 

conform datelor din ultimul recensământ, din totalul populației, 440 de persoane nu au frecventat 

niciodată o formă de învățământ, iar dintre 

acestea, 190 sunt analfabete. Raportat la 

totalul populației stabile de 10 ani și peste, 

persoanele care nu au frecventat niciodată 

școala, reprezintă 2,3%. Procentul cel mai 

ridicat îl reprezintă indivizii care au absolvit 

liceul (30%), apoi de cei care au finalizat școala 

gimnazială (23%), școala profesională sau de 

ucenici (17%). Locuitorii Municipiului Gherla, 

care au absolvit o școală post-liceală sau de 

maiștri reprezintă 4%, iar cei care au absolvit 

studiile superioare reprezintă 14% din totalul 

populației stabile de 10 ani și peste.   
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1.3  Patrimoniul natural 

 

Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică3, Municipiul Gherla are o suprafață de 41 

hectare, ocupată de spații verzi amenajate (sub formă de parcuri, grădini publice sau scuaruri publice, 

parcele cu pomi și flori, terenuri ale bazelorsportive in cadrul perimetrelor construibile). Din această 

suprafață, cea mai mare parte este acoperită de Parcul Mare, supranumit şi “Micul Schönbrun” 

conceput în stil englezesc și inaugurat în 1864. Aleile principale sunt orientate în direcţiile punctelor 

cardinale şi intercardinale ca o adevărată “roză a vânturilor”. Parcul cuprinde variate specii de arbori 

autohtoni dar şi exotici, printre ele se află şi doi arbori Ginkobiloba4.  

Datorită potențialului balneoclimateric, în Municipiul Gherla funcționează la capacitate maximă un 

spital de recuperare, medicină fizică și balneologie. În proximitatea spitalului funcționează principala 

zonă de agrement din localitate, ștrandul Euroagrement Gherla, ce pune la dispoziția clienților un 

bazin cu apă sărată, trei bazine cu apă dulce, jacuzzi și saune. 

Patrimoniul natural din Gherla și împrejurimi se remarcă prin izvoarele cu apă sărată și prin efectele 

terapeutice ale nămolului de la “Sărătura”, de pe dealul Brădet, care înconjoară orașul. De asemenea, 

trebuie menționat faptul că în proximitatea municipiului, se află rezervația naturală din Bazinul 

Fizeșului – ce include Lacul Știucilor și Stufărișurile de la Sic. Aria protejată reprezintă o zonă umedă în 

lunca văii Fizeșului (afluent de dreapta al Someșului Mic) alcătuită din mlaștini, iazuri și luciu de apă, 

cu vegetație de stuf și papură. Stufărișurile de la Sic adăpostesc și asigură condiții de hrană, cuibărire 

și viețuire pentru o mare diversitate de păsări migratoare de baltă, de pasaj sau sedentare, printre 

care: corcodelul mic (Tachybaptus ruficollis), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul 

cenușiu (Ardea cinerea), lișiță (cu specii de Fulica atra și Gallinula chloropus), presură (o specie din 

familia Emberizidae), cufundarul polar (Gavia arctica), nagâțul (Vanellus vanellus), pițigoi moțat 

(Aegithalos caudatus), câneparul (Acanthis cannabina), lăcarul mare (Acrocephalus arundinaceus) sau 

șorecarul comun (Buteo buteo)5. 

Vegetația din zonă este formată în majoritate din specii ierboase, cu plante precum pirul, trestia, 

papura, lintița, diverse graminee ș.a. plante. În partea de nord se află Pădurea Morii formată 

preponderent din stejari, carpeni, aluni, etc. În centrul Gherlei, în parc cresc specii de castani, plopi, 

tei, stejari, brazi, ulmi, carpeni, pini, molizi, fagi, salcâmi, tisa și două exemplare de Gingobiloba, 

considerate monumente ale naturii [17]. Parcul este denumit și Grădina Elisabeta6.  

                                                      
3 http://www.insse.ro/cms/ 
4 http://gherla.ro/sunt-turist/obiective-turistice 
5 https://ro.wikipedia.org/wiki/Stuf%C4%83ri%C8%99urile_de_la_Sic 
6 https://ro.wikipedia.org/wiki/Gherla#Geografie 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A2ul_Fize%C8%99,_Some%C8%99&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Some%C8%99ul_Mic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mla%C8%99tin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stuf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Papur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83s%C4%83ri_migratoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Corcodel_mic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buhai_de_balt%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/St%C3%A2rcul_cenu%C8%99iu
https://ro.wikipedia.org/wiki/St%C3%A2rcul_cenu%C8%99iu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Li%C8%99i%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Presur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cufundar_polar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nag%C3%A2%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83carul_mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gherla#cite_note-17
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Din Raportul privind starea mediului în judetul Cluj din 20157, extragem următoarele date relevante la 

nivelul municipiului Gherla:  

 în luna iulie 2015, concentrația poluanților gazoși (NH3, NO2, SO2) au înregistrat 

valori care s-au situat sub concentrația maximă admisă. 

 Calitatea aerului este determinată și prin determinări ale pulberilor 

sedimentabile astfel, în zona Dej-Gherla, s-au înregistrat depășiri ale concentrației maxime 

admise de pulberi sedimentabile, în punctele de recoltare amplasat la SC Izo Tech Dej 

(75.19g/mp/luna) și la punctul de prelevare amplasat la SC Sortilemn Gherla 

(24.39g/mp/luna).  

 În luna iulie 2015, valoarea maximă a nivelului de zgomot din centrul 

Municipiului Gherla a fost de 68.1 dB (indicator ce se situează peste limita maximă admisă 

care este de 65 dB).  

 

În cadrul proiectului POSMEDIU (2007-2013)8: Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată 

din județele Cluj și Sălaj – Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în zona 

Cluj-Sălaj, pe raza localității Gherla, s-au realizat lucrări de reabilitare și extindere a rețelei de apă 

(11,31 km), reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare (8,3 km), construirea unei stații de pompare 

a apei uzate, reabilitarea și extinderea stației de epurare.  

Calitatea apelor de suprafață este scăzută. Apele freatice captate sunt calitativ slabe. 

În zona Băilor Băița există ape mineralizate sulfuroase. 

Municipiul Gherla este în mare parte traversat de Canalul Morii, de proveniență antropică, care în 

prezent servește ca și canal de colectare a apelor uzate. Calitatea apelor de suprafață este foarte 

scazută, atât datorită deversărilor din amonte (Cluj-Napoca), cât și de evacuarea apelor menajere și 

industriale din zona municipiului în sine. 

 

1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural 

 

În partea sudică a orașului de astăzi au fost descoperite urmele castrului roman în care a staționat Ala 

II Gallorum et Pannoniorum, parte din cele opt unități militare romane localizate în Dacia 

Porolissensis. Ulterior, așezarea apare menționată ca Novum Castrum (sec. IX - XI) în Chronicom 

pictum.  

                                                      
7 http://apmcj.anpm.ro/documents/840392/0/Raport+privind+starea+mediului+in+Judetul+Cluj+Iulie+2015.pdf/6bc44b07-3663-4a4e-

a9e7-6b24ee8b392c 
8 http:/posmediu.casomes.ro/realizari.php 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Castrul_roman_de_la_Gherla
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ala_II_Gallorum_et_Pannoniorum&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ala_II_Gallorum_et_Pannoniorum&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dacia_Porolissensis
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dacia_Porolissensis
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Pe teritoriul orașului Gherla s-au descoperit însă și urme de viață socială și activitate economică din 

timpuri mai vechi, predacice. 

Prima atestare documentară a așezării datează din 6 ianuarie 1291, când a fost menționată 

"Gerlahida"  ("Podul Gerla", hid = pod). Atestarea apare într-un document emis de regele Andrei al III-

lea al Ungariei, act prin care locuitorilor Ocnei Dejului li se confirmă anumite privilegii.  

Gherla este singurul oraș din România care a fost construit în secolul al XVIII-lea după un plan 

prestabilit și a cărui construcție s-a păstrat până în prezent. Faptul că stilul baroc domină se datorează 

pătrunderii stilului baroc în Transilvania o dată cu fondarea Gherlei de către coloniștii armeni. După 

acest moment, Gherla apare în documente ca Armenopolis. 

Printre principalele monumente arhitecturale ale Municipiului Gherla, se remarcă:  

 Cetatea Gherla (Cetatea Martinuzzi) – a fost construită în anul 1540, la ordinal 

episcopului de Oradea și totodată cancelarului și vistierului de la Curtea Regală Maghiară, 

Gheorghe Martinuzzi. Destinația actuală a clădirii este cea de penitenciar. 

 Catedrala armeno-catolică Sfânta-Treime, construită între 1748-1804 în stil 

baroc și neoclasic. Catedrala este renumită datorită unui tablou atribuit lui Rubens - 

"Coborârea de pe cruce", pe care-l adăpostește. 

 Biserica și mănăstirea franciscană, în stil baroc (sec. al XVIII-lea), 

 Biserica Șimaian, prima biserică armeano-catolică din Gherla, ctitorită de frații 

Șimaian. 

 Catedrala Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, construită în anul 1905 de 

episcopul Ioan Sabo, care se află înmormântat în această ctitorie a sa. Tot aici se află 

înmormântat episcopul Vasile Hossu, care a păstorit la Gherla între anii 1912-1916. 

 Biserica “Solomon”. 

 Sinagoga. 

 Centrul orașului cu clădirile ce îl deservesc, construite în stil baroc. 

 Muzeul de istorie. 

 Muzeul Iuliu Hossu 

 Muzeul de xilogravura. 

Principalii indicatori privind turismul în Municipiul Gherla: Pe raza municipiului există 6 structuri de 

primire turistică, cu o capacitate totală de 410 locuri, care în cursul anului 2016 au însumat 7463 de 

înnoptări. Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică, 3967 de persoane au vizitat 

localitatea în scop turistic.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/1291
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_al_III-lea_al_Ungariei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_al_III-lea_al_Ungariei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baroc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Episcopal%C4%83_din_Gherla
https://ro.wikipedia.org/wiki/1905
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Sabo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Hossu_de_Gherla
https://ro.wikipedia.org/wiki/1912
https://ro.wikipedia.org/wiki/1916
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1.5  Locuirea și accesul la utilități 

 

La sfârșitul anului 20169, în localitatea Gherla, existau 8859 de locuințe convenționale (case sau 

apartamente), dintre care 191 erau în proprietatea statului, iar 8668 în proprietate privată. În medie, 

într-o gospodărie locuiesc 2,57 persoane, iar locuințele au o suprafață locuibilă de 44,3 mp, însă 

trebuie avut în vedere faptul că, între locuințe pot exista diferențe mari de suprafață. Din totalul 

acestor locuințe, 96.4% sunt dotate cu bucătărie, iar 92.2% cu baie în locuință.  

Conform datelor de la Recensamantul Populației din 2011, putem observa o acoperire bună sau 

foarte bună în ceea ce privește accesul la utilități a locuințelor, după cum urmează:  

 Din totalul celor 8469 de locuințe convenționale înregistrate în 2011, 95,4% au 

acces la apă curentă (8083 locuințe) 

 94.4% dintre locuințe sunt racordate la sistemul de canalizare (7991 locuințe) 

 98.4% dintre locuințe sunt dotate cu instalație electrică (8337 locuințe) 

 iar 76% dintre locuințe beneficiază de încălzire centrală (6437 locuințe). 

 

Primăria Municipiului Gherla a obținut o finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene 

pentru realizarea proiectului "Colectarea selectivă și transportul deșeurilor menajere din Municipiul 

Gherla și localitățile componente Băița, Hăsdate și Silivaș". Proiectul a fost finalizat la data de 24 

martie 2009.Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 778.995 Euro, din care contribuția 

Uniunii Europene este de 691.245 Euro finanțare nerambursabilă, iar contribuția primăriei 

                                                      
9 TEMPO INSS 
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Municipiului Gherla este de 147.750 Euro, sumă alocată din bugetul propriu. În cadrul acestui proiect 

s-au achiziționat echipamente și s-au executat lucrări de natură a îmbunatăți calitatea colectării și 

transportului deșeurilor menajere de pe raza Municipiului Gherla. 

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

 

Din totalul agenților economici înregistrați în municipiul Gherla - 763 înregistrați la finalul anului 2016 

-, erau în funcțiune 683. Cifra totală de afaceri a tuturor agenților economici, la finalul anului trecut 

era de 604.7 milioane de lei (1.24% din cifra de afaceri din jud. Cluj), iar profitul obținut  de 30.5 

milioane de lei.  

Numărul total al angajaților din Gherla este de 3951 de indivizi, ceea ce reprezintă 2.18% din totalul 

angajaților din judetul Cluj10.  

Așa cum se poate observa în graficul de mai jos, în ceea ce privește structura întreprinderilor active 

din Gherla, cele mai multe (40 agenți economici) au ca domeniu de activitate lucrările de construcție a 

clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Apoi, în funcție de numărul agenților economici, urmează cele 

cu domeniu de activitate în transporturi rutiere și de marfă (38 agenți economici) și comerțul cu 

amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse (27 agenți economici).  

Principalul sector economic din localitate (în funcție de numărul angajaților și cifrele de afaceri) este 

reprezentat de industria de prelucrare a lemnului și confecționarea obiectelor de mobilier, în total în 

aceste activități fiind implicați 1721 de angajați, în cele două unități economice. Alte domenii 

                                                      
10 https://www.topfirme.com/judet/cluj/localitate/gherla/ 
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importante de activitate sunt: panificația și fabricarea produselor de patiserie (301 angajați), 

producția și conservarea cărnii (doi agenti economici și 161 de angajați), cât și construcțiile (209 

angajați).  

Cel mai mare angajator din Gherla este Sortilemn (producție mobilier), cu aproximativ 1030 de 

angajați (raportați în 2016) și cea mai mare cifră de afaceri din localitate – 163475357 lei11. Alte firme 

cu cifre mari de afaceri din localitate sunt: CH Industrial Prod s.r.l. - 67973262  lei (fabricarea 

produselor din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite), 

Becher Romania S.R.L, Agropan Prodcom S.R.L, Mariflor prodcom S.R.L, Azaria Food S.R.L., Someg 

Gherla S.A., Termototal Prod S.R.L., AWP Impex S.R.L. 

Din luna august a anului trecut până în august 2017, numărul șomerilor declarați în fiecare lună a fost 

de aproximativ 300 (cei mai mulți, 337 în luna februarie a anului curent și cei mai puțini -256 - în 

septembrie 2016). De la finalul anului trecut până în luna august a anului în curs, ponderea șomerilor 

în totalul resurselor de muncă, fluctuează în jurul valorii de 2% (2,1% în decembrie 2012, 1,8% în 

august 2017 și 2% în august 2017). În ultimii ani, numărul șomerilor înregistrați a scăzut, de la 751 de 

personae în anul 2010 la 315 persoane înregistrate la finalul anului trecut.  

 

                                                      
11 Registrul Comerțului 
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1.7  Instituții locale și servicii publice 

 

În cadrul Primărie Gherla, există două instituții subordonate și anume, Serviciul Public de Evidență a 

Populației și Serviciul Public de Asistență Socială, în cadrul căruia își desfășoară activitatea și Centrul 

de îngrijire la domiciliu.  

La nivelul localitatii Gherla, există 9 unități de învățământ, dintre care trei grădinițe, două școli 

generale, patru licee – Liceul Tehnologic Gherla, Liceul Teoretic Ana Ipătescu și Liceul Teoretic Petru 

Maior, Liceul teoretic cu predare în limba maghiară Gherla -  și Școala de Arte și Meserii.   

Pe raza Municipiului Gherla își desfășoară activitatea Spitalul Municipal Gherla (nivel de clasificare IV), 

cu un efectiv de 90 de paturi, ce deservesc populației municipiului și localităților din apropiere.  De 

asemenea, în localitate își desfășoară activitatea un spital particular de reabilitare medicală (SC 

EUROTRAT SRL Gherla) a cărui activitate este binecunoscută nu doar pe plan local și județean, ci în 

întreaga regiune.  

Principalele activități culturale se desfășoară în cadrul Casei de Cultură, care este o instituţie 

publică de cultură şi artă, de importanță locală, aflată sub Autoritatea Consiliului Local Gherla. 

Activitatea Casei de Cultură Gherla se desfăşoară în baza Programului minimal anual, aprobat 

de Primăria Municipiului Gherla şi se axează pe promovarea şi difuzarea actului cultural 

artistic şi atragerea cetăţenilor la activităţile pe care le organizează, punându -le la dispoziţie o 

largă paleta de genuri artistice şi culturale. De asemenea locuitorii din Gherla pot viziona filme 

la Cinematograful Pacea, singurul din localitate12. Alte activități culturale, dintre care amintim, 

expozițiie și lansările de carte, se desfășoară frecvent în cadrul Centrului Național de 

Informare și Promovare Turistică Gherla.  

Activități recreative se pot desfășura atât în Parcul Mare din Gherla, ce ocupă o suprafață de 

aproximativ 40 de hectare, cât și în cadrul bazei sportive Olimpia, dată în folosință în anul 1970.  În 

Municipiul Gherla nu există transport public intern care să deservească cetățenii.  

1.8  Organizații ale societății civile 

 

Principalele activități desfășurate de către organizațiile neguvernamentale din Municipiul Gherla 

vizează sectorul social, dezvoltarea capitalului uman, sectorul cultural, activități și programe socio-

culturale. În total, în Municipiu sunt înregistrate peste 200 de asociații, fundații, organizații 

neguvernamentale și grupuri caritabile, însă activitatea multora dintre ele nu este cunoscută 

publicului. Prin activități deosebite în zona umanitară se remarcă activitatea Fundatiei Inima Copilului, 

                                                      
12 http://gherla.ro/sunt-turist/educatie-si-cultura 
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cu o activitate intensă în Gherla și localitățile din jur, Asociația Oastea Domnului, recunoscută prin 

sprijinirea persoanelor aflate în prag de sărăcie sau Asociația Caritas Eparhial Gherla, care are ca 

activități asitanța și îngrijirea de bătrâni și derularea de activități socio-educative cu persoane cu 

dizabilități.  

De asemenea, în jurul bisericilor, au lut naștere diverse forme instituționalizate de ajutorare a 

persoanelor nevoiașe, a copiilor sau a vârstnicilor, amintim: Asociația Misionară Creștină Privată 

"Biblia Deschisă", Caritas Eparhial Greco-Catolic Filiala Gherla, Asociația Tinerilor Creștin Ortodocși, 

Asociația Filantropia Ortodoxă. Aceasta din urmă, cu sprijinul Parohiei „Sfântul Nicolae” din 

municipiu, a înfiinţat un Centru socio-educativ pus sub ocrotirea „Sfântului Stelian”. Instituţia are ca 

scop sprijinirea a 15 copii din clasele I-IV, proveniți din familii defavorizate, în vederea oferirii unui 

suport educațional, a unei mese calde şi susţinerea unor activități recreative și de socializare.  

Există și două centre de zi, dintre care unul numit “Micul Prinț” și unul “Porțile deschise”. Scopul 

acestora este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a 

unor activitati de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de 

viață etc. Spre exemplu, centrul de zi “Porțile deschise” are, printre altele, și misiunea de a oferi 

sprijin educaţional în vederea prevenirii abandonului şcolar copiilor din comunitatea de romi si 

copiilor din medii defavorizate.  

În 2015, Consiliul Județean Cluj a repartizat sume consistente către programele propuse de către trei 

organizații din Gherla. Sprijinul financiar a venit în susținerea proiectului “România – Țara Ospitalieră 

– Să nu se uităm poporul și graiul”, spre proiectul ce a susținul “Concertul Tradițional de Crăciun” 

organizat de Asociația Agnus de Music și spre Fundația Teka, ce a organizat ”Festivalul Național de 

Folclor”, editia a XXa. Din bugetul local al anului 2016, a fost finanțat proiectul „Gherla – cultură şi 

tradiţie 2017”, al Asociației Dansatorii de pe Someș, recunoscut pentru evoluțiile sale atât în țară, cât 

și în străinătate.  

Lista fundațiilor și asociațiilor din  Gherla13 

Asociația Gherlangnau 

Asociația Producatorilor Agricoli Din 

Judetul Cluj 

Asociația Florile Sperantei 

Asociația Gradinita Casuta Fermecata 

                                                      
13http://www.listainstitutii.ro/ong-uri-din-

cluj?act=1&localitate=desc&pag=44 

 

Asociația Congregatia Surorilor Sfantului 

Ioan Botezatorul 

Asociația Banca Alimentara Cluj Napoca 

Asociația Sportiva Viitorul Gherla 

Asociația Ixperiment 

Asociația Crestina Pietre Vii 

Asociația Liceul Ana Ipatescu 

Asociația Internationala A Politistilor Sectia 

Romana Filiala 5 Cluj 
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Asociația Gradinita Veseliei 

Asociația Sport Pen Gherla 

Asociația Club Sportiv Total Sport 

Asociația Caritabila Zambeste 

Asociația Artistilor Plastici Din Gherla 

Asociația Caminul Ghiolt 

Asociația Teritoriala A Romanilor 

Persecutati Refugiati Deportati Si Expulzati 

Din Motive Etnice Sau Politice 

Asociația Crescatorilor De Animale Gherla 

Hasdate 

Asociația Parintilor Implicati Sfantul 

Nicolae 

Fundația Crucea Verde 

Asociația Lurnia 

Asociația Clubului Sportiv Expres 

Fundația Crestina De Caritate Sf Nicolae 

Fundația Solidaritatea 

Fundația Umanitara Francisc 

Asociația Sportiva Constructorul 

Asociația Filantropica Culturala Siminicul 

Asociația Crescatorilor De Pasari Si Animale 

De Blana Armenopolis Gherla 

Asociația Gheorghe Sincai Gherla 

Asociația Umanitara Oros 

Asociația In Slujba Semenilor 

Asociația Dansatorii De Pe Somes 

Asociația Thorus Gherla 

Asociația De Prietanie Gherla Forchheim 

Asociația Pro Armenopolis 

Asociația Pentru Protectia Animalelor Hope 

For Animals 

Asociația Liceul Petru Maior Gherla 

Asociația Sportiva Olimpia Gherla 

Fundația Andenken 

Fundația Portile Deschise 

Fundația Umanitara Bodea 

Fundația Zoo Sanitas 

Fundația Austar Eurofoundation Groupe 

Asociația Sportiva Invictus Gherla 

Fundația Umanitara Vipo 

Fundația Umanitara Robnor 

Asociația De Prietnie Yzeure 

Asociația Locativa Condominala a 

Asociația Rapsodia Transilvana 

Fundația Inima Copilului 

Asociația Lipa 

Asociația Culturala Armenopolis 

Asociația Tenis Club Gherla 

Fundația Culturala Teka 

Fundația Pro Armenia 

Asociația Club Sportiv Armenopolis 

Asociația Agnus Dei Music 

Fundația Ruana 

Asociația Solidalitatea Pen Gherla 

Asociația Casa De Ajutor Reciproc A 

Salariatilor Din Penitenciarul Gherla 

Fundația Topaz 

Asociația De Vanatoare Si Pescuit Sportiv 

Calimanul 

Fundația Umanitara Varut 

Asociația Axa Zero 

Fundația Masumi 

Fundația Armonia 

Fundația Naomi 

Asociația Oyama S Karate 
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Asociația Filantropia Ortodoxa Filiala 

Gherla 

Asociația De Prietenie Gherla Si 

Imprejurimi Nenaz 

Asociația Sportiva Dinamic Dance 

Asociația Sportiva Tenis Pro Vita 

Asociația Ormeny Muzeum Egyesulet 

Asociația Muzeului Armean 

Fundația Alexandra A V R 

Asociația Club Sportiv Taekwondo 

Armenopolis 

Fundația De Caritate Speranta 

Asociația Rapsodia Transilvana Gherla 

Fundația Promedica 

Asociația Pentru Arte Hasdate Centru De 

Xilogravura 

Fundația Emmanuel Ministry Romania 

Asociația Oastea Domnului 

Asociația Culturala Si Umanitara I Care 

Onlus 

Asociația Culturala Valea Somesului 

Asociația A Child S Way Home Romania 

Asociația Crescatorilor De Porcine Alpha 

Asociația Agape 
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1.9  Experienţa locală privind proiectele cu finanţare europeană 

În ceea ce privește experiența autorităților locale privind proiectele cu finanțare europeană, de 

care a beneficiat municipiul Gherla, vom aminti cele mai relevante proiecte care s-au desfășurat în 

ultimii ani și anume: 

 Implementarea proiectului O șansă la viitorul tău, cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Sectorial -Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013-"" Investește în oameni. Acesta este implementat de RSC Consulting în 

parteneriat cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Cluj, Agenția Județeană de 

Ocupare a Forței de Muncă Sălaj și Municipiul Gherla prin Primăria Municipiului Gherla. 

RSC Consulting oferă o șansă șomerilor, persoanelor inactive și persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă, de a se specializa gratuit într-o ocupație modernă și de a se perfecționa 

într-o competență complementară ocupației respective, care să ducă la creșterea 

performanțelor organizației economice respective. 

Parteneriatul în cadrul proiectului: Aplicantul proiectului a constituit un parteneriat cu două 

servicii publice de ocupare (AJOFM Cluj și AJOFM Sălaj) și cu autoritatea publică locală a 

municipiului Gherla, prin Primăria Gherla. Acest parteneriat reunește experiența de furnizor de 

formare profesională a companiei RSC Consulting cu expertiză în piața muncii a partenerilor fiind 

astfel un parteneriat viabil și solid, care va susține implementarea cu succes a proiectului. 

 Primăria Municipiului Gherla a obținut o finanțare nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene pentru implementarea proiectului Colectarea selectivă și transportul 

deșeurilor din municipiul Gherla și localitățile componente: Hășdate, Silivaș și Băița 

(Colectarea Selectivă și Transportul Deșeurilor Menajere-PHARE 2004 CES). Costul 

proiectului este de 778.995 euro din care suma de 631.245 euro este acoperită de UE, iar 

147.750 euro de Consiliul Local Gherla. 

Proiectul constă în reabilitarea sistemului de colectare şi transport al deşeurilor din municipiul 

Gherla şi localităţile componente, obiectivele principale ale realizării investiţiei fiind dezvoltate pe 

două direcţii principale cu implementarte simultană, şi anume: 1. Reabilitarea sistemului existent 

de transport şi colectare deşeuri; 2. Dezvoltarea colectării selective a deşeurilor reciclabile de tip 

hârtie, sticlă,  PET. Prima direcţie principală a constat în construirea unei staţii de transfer pentru 

transportul la distanţă, dotarea corespunzătoare a staţiei cu echipamente specifice, dotarea 

corespunzătoare a staţiei pentru colectarea deşeurilor şi dotarea cu mijloace de transport 

adecvate. Cea de-a doua direcţie principală a constat în dotarea corespunzătoare cu facilităţi de 

colectare, transport şi depozitare selectivă a deşeurilor. 
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Rezultate: 24 mii de locuitori beneficiari ai proiectului; îmbunătăţirea calităţii vieţii, a mediului; 

minimizarea cantităţilor de deşeuri; asigurarea reciclării şi valorificării deşeurilor în conformitate 

cu Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. 

 Consiliul Local Gherla a adoptat hotarârea nr. 93/2006 prin care s-a aprobat 

Planul Multianual Gherla precum și costurile estimative ale acesteia având structura 

financiară pe tipuri de lucrări. Astfel în ceea ce privește alimentarea cu apă s-au prevăzut 

două faze ale acestui proces. În faza I s-a prevăzut înlocuirea a aproximativ 10 km din 

rețeaua de distribuție cu o conductă nouă, extinderea rețelei de distribuție cu 2 km și 

cheltuieli de design inginerie si supervizori, costul estimativ al fazei I fiind de 1.688.272 

Euro. Faza a II-a cuprinde înlocuirea a aproximativ 8,5 km din rețeaua de distribuție, 

reabilitare, rezervoare, extindere rețea de distribuție, lucrări de design, inginerie și 

supervizare, costul estimativ fiind de 1.634.419 Euro.  

În ceea ce privește lucrările de canalizare sunt prevăzute de asemenea două faze. Faza I cuprinde 

reconstrucțiă stației de epurare, înlocuirea canalelor colectoare existente, extinderea rețelei de 

canalizare inclusiv a branșamentelor, iar costul estimat este de 5.953.145 Euro. Faza a II-a 

cuprinde adaugarea instalației de îndepartare a nutrienților la stația de epurare, înlocuire a 

canalelor colectoare existente, extindere retea de canalizare, lucrări de design, inginerie și 

supervizare, costul estimat fiind de 7.864.135. Euro. Prin adoptarea acestei hotărâri Consiliul Local 

și Primăria mun. Gherla a dovedit că este gata să absoarbă suma de 17.139.971 Euro din fondurile 

europene pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare a mun. Gherla. 

 În perioada decembrie 2014-decembrie 2015, prin finanțarea Uniunii 

Europene (valoarea totală proiect: 2,535,565.68 lei) au fost realizate lucrări de 

modernizare a instalației electrice din cadrul Liceului Petru Maior” din Gherla. Obiectivul 

general al proiectului a fost în deplină concordanţă cu obiectivele strategice ale 

Programului Operaţional Regional şi a vizat îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de 

educaţie şi a dotării Liceului „Petru Maior”, pentru asigurarea unui proces educaţional la 

standarde europene în liceul vizat. 

 Obiectiv specific 1: Modernizarea sistemului de încălzire a Liceului „Petru Maior” 

Obiectiv specific 2: Dotarea cu echipamentele IT şi materialele didactice necesare 

desfăşurării activităţilor educative din cadrul Liceului „Petru Maior”.  

Prin acest proiect în clădirea liceului, s-a trecut  de la asigurarea încălzirii prin sobe 

de teracotă la încălzire centralizată, s-au achiziţionate echipamente IT, echipamente 

didactice, pentru dotarea laboratoarelor de informatică, de ştiinţe exacte şi de materii 
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socio-umane, precum şi a sălii de sport, realizându-se îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 

de învăţământ, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene. 

 Implementarea proiectului ACUM pentru Gherla - incluziune socială pentru 

dezvoltare durabilă. Cod apel: POCU/137/5/1/Reducerea numărului de comunităţi 

marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu 

peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin 

implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

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

DLRC 

 

2.1 Prezentarea generală a teritoriului SDL 

2.1.1 Delimitarea teritoriului SDL și întocmirea planului  

Teritoriul SDL analizat coincide cu teritoriul municipiului Gherla, județul Cluj. Gherla este un 

municipiu cu o populație totală de 20.982 de locuitori și 8469 de locuințe convenționale, conform 

Recensământului Populației și al Locuințelor 2011. Are în componență localitățile Gherla, Băița, 

Hășdate și Silivaș. Aceste localități, chiar dacă sunt unități administrative separate, în fapt există în 

imediata proximitate a orașului Gherla, formând un singur teritoriu omogen și coerent din punct 

de vedere spațial, social și economic. Teritoriul ZUM identificat și validat prin calcularea 

indicatorilor prezentați în acest capitol, Tabelul nr. 1, reprezintă o parte însemnată din municipiu, 

un teritoriu coerent, fără granițe naturale sau construite, cu o populație de aproximativ 18,700 de 

locuitori și un număr de 7550 locuințe convenționale. În procesul de identificare a teritoriului ZUM 

Gherla am analizat datele disponibile despre locuire, ocupare și capital uman la nivel de sectoare 

de recensământ, pentru a prevedea zonele mai puțin dezvoltate ale orașului, iar apoi am validat 

aceste zone ca fiind dezavantajate prin surveyul efectuat, și prin calcularea indicatorilor aferenți. 

Astfel, din datele disponibile inițial (INS Cluj, Primăria Gherla) putem calcula un număr exact al 

locuințelor convenționale din teritoriul analizat (7550), însă nu deținem date exacte despre 

populația aferentă ZUM, fiind în imposibilitatea de a accesa date despre numărul de populație la 

nivel de sectoare de recensământ. Numărul de 18,700 de locuitor a fost calculat prin calcularea 

mediei de locuitor pe locuință, la nivel de municipiu, și această medie, respectiv numărul 

locuințelor aferente ZUM a fost utilizată pentru a calcula populația aferentă ZUM.   

 ZUM astfel identificat, împreună cu zona urbană aferentă compun teritoriul Municipiului 

Gherla, împreună formând un teritoriu coerent, funcțional.  
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2.1.2  Principalele caracteristici geografice 

Din cauza faptului că teritoriul SDL coincide cu teritoriul Municipiului Gherla, principalele 

caracteristici geografice sunt de fapt caracteristicile geografice ale orașului.  

Coordonate geografice: 47°01N23°53E. Municipiul Gherla se întinde pe o suprafață 

totală de 3628 ha, în componența sa intrând și trei foste sate, acum cartiere ale municipiului: 

Băița, Hășdate și Silivaș. Din punct de vedere climatic, zona se încadrează tipului moderat 

continental cu elemente excesive central nord transilvănean. Temperatura medie multianuală este 

de 8,4 C, minimele lunare înregistrându-se in ianuarie (- 4,8 C), iar maximele lunare 

înregistrându-se in iulie (18,2 – 18,5 C). Cantitățile medii de precipitații sunt în jur de 630 – 650 

mm. În anii cu activitate ciclonică deosebit de frecventă și de intensă, cantitățile de precipitații pot 

depăși 1000 mm, însă în anii deficitari, precipitațiile nu au depășit 400 mm. Râul principal (Someșul 

Mic) ce traversează Municipiul Gherla din direcția sud-vest, nord, nord-est, are o luncă bine 

dezvoltată și zone inundabile. Debitul mediu multianual este de 24,4 mc/s. Afluentul cel mai mare 

este Raul Fizes, care confluează cu Raul Someșu Mic la nord de municipiu, fiind inclus în grupa 

râurilor cu mineralizare ridicată. De asemenea, Municipiul Gherla este în mare parte traversat de 

Canalul Morii, de proveniență antropică, care în prezent servește ca și canal de colectare a apelor 

uzate.  

2.1.3  Patrimoniul natural 

Conforma datelor oferite de Institutul Național de Statistică, Municipiul Gherla are o 

suprafață de 41 hectare ocupată de spații verzi amenajate. Patrimoniul natural din Gherla și 

împrejurimi se remarcă prin izvoarele cu apă sărată și prin efectele terapeutice ale nămolului de la 

“Sărătura”, de pe dealul Brădet, care înconjoară orașul. În proximitatea municipiului, se află 

rezervația naturală din Bazinul Fizeșului – ce include Lacul Știucilor și Stufărișurile de la Sic. Din 

Raportul privind starea mediului în județul Cluj din 201514, extragem următoarele date relevante la 

nivelul municipiului Gherla: în luna iulie 2015, concentrația poluanților gazoși (NH3, NO2, SO2) au 

înregistrat valori care s-au situat sub concentrația maximă admisă; calitatea aerului este 

determinata si prin determinări ale pulberilor sedimentabile astfel, in zona Dej-Gherla, s-au 

înregistrat depășiri ale concentrației maxime admise de pulberi sedimentabile, în punctele de 

recoltare amplasat la SC Izo Tech Dej (75.19g/mp/luna) si la punctual de prelevare amplasat la SC 

Sortilemn Gherla (24.39g/mp/luna); în luna iulie 2015, valoarea maxima a nivelului de zgomot din 

centrul Municipiului Gherla a fost de 68.1 dB (indicator ce se situează peste limita maxima admisa 

care este de 65 dB). Calitatea apelor de suprafață este scăzută. Apele freatice captate sunt calitativ 

slabe. Nu există bariere naturale sau construite care delimitează ZUM sau alte zone din teritoriul 

SDL.  

                                                      
14 http://apmcj.anpm.ro/documents/840392/0/Raport+privind+starea+mediului+in+Judetul+Cluj+Iulie+2015.pdf/6bc44b07-3663-

4a4e-a9e7-6b24ee8b392c 
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2.1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural 

Gherla este singurul oraș din România care a fost construit în secolul al XVIII-lea după un plan 

prestabilit și a cărui construcție s-a păstrat până în prezent. Faptul că stilul baroc domină se 

datorează pătrunderii stilului baroc în Transilvania o dată cu fondarea Gherlei de către coloniștii 

armeni. După acest moment, Gherla apare în documente ca Armenopolis. Printre principalele 

monumente arhitecturale ale Municipiului Gherla, se remarca:  

•Cetatea Gherla (Cetatea Martinuzzi). 

• Catedrala armeno-catolica Stanta-Treime,  

• Biserica și mănăstirea franciscană 

• Biserica Șimaian 

• Catedrala Intrarea în Biserică Maicii Domnului,  

• Biserica “Solomon” 

• Sinagoga 

• Centrul orașului cu clădirile ce îl deservesc 

• Muzeul de istorie 

• Muzeul de xilogravura 

La discuțiile focus grup desfășurate în cadrul elaborării Studiului de referință s-a identificat nevoia 

de a revitaliza monumentele locale pe de o parte, pentru ca aceștia să fie mai bine integrați în 

comunitate, pentru a le da întrebuințări dincolo de simbolistica istorică și/sau religioasă, respectiv 

a fi valorificate în scop de turistic. Chiar dacă participanții au avut idei ad-hoc de revitalizare și 

creare de noi funcții pentru aceste clădiri, nu au fost identificate planuri elaborate, concrete în 

acest sens.  
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2.2. Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL (inclusiv ZUM) 

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

 

Pentru a surprinde în mod adecvat situația socio-economică a comunităților, am utilizat mai multe 

metode de cercetare, respectiv surse de date, pentru a reda o imagine exactă a comunității, 

respectiv pentru a găsi cele mai bune metode prin care marginalizarea acesteia să fie diminuată 

prin proiectul de față. Studiul este un document empiric, fundamentat pe date empirice, colectate 

în diferitele faze ale cercetării. Colectarea datelor s-a bazat pe tehnica triangulări, datele de 

diferitele feluri se completează reciproc, astfel se conturează o imagine adecvată despre 

comunitățile analizate și diferitele aspecte a populației acestora. Analiza comunității s-a realizat 

printr-o abordarea participativă, toți actorii relevanți în acest proiect (parteneri, autorități locale, 

membrii grupului țintă) au participat la identificarea soluțiilor care oferă o rezolvare la problemele 

cu care comunitatea marginalizată se confruntă.  

Date statistice din surse secundare au fost furnizate de INS, aplicația Tempo Online, INS – 

Recensământul Populației și al Locuințelor 2011, INS, aplicația e-Demos, date de la Primăria 

Municipiului Gherla, ORC Cluj, etc. Surveyul a fost efectuat pe un eșantion de 400 de gospodării; 

având o eroare maximă tolerată de 4,7%, la o probabilitate de 95%, eșantionul fiind reprezentativ 

pentru gospodăriile comunităților vizate. Eșantionul a fost unul probabilistic, aleatoriu, în primă 

fază au fost alese străzi din teritoriul analizat în mod aleatoriu, iar apoi au fost căutate pentru a 

completa chestionarul fiecare a treia gospodărie; respondentul la chestionar a fost persoana 

adultă găsită în gospodărie, însă fișa de date despre persoanele din gospodărie s-a completat 

pentru toate persoanele aferente gospodăriei. Chestionarul aplicat (Anexa 3) a avut deci două 

părți: în prima parte am colectat informații despre locuință, gospodărie, accesul gospodăriei la 

diferite servicii, etc., iar în a doua parte am completat o fișă individuală pentru fiecare membru al 

familiei cu informații socio-demografice necesare calculării diferitelor indicatori din proiect. Scopul 

cercetării a fost unul descriptiv, principalul scop urmărit fiind acela de a descrie zonele identificate 

în SDL, respectiv de a descrie principalele nevoi și probleme a populației vizate.   

Procentul romilor în cadrul ZUM este de 9,2%, sub pragul de 10 procente, deci ZUM Gherla este o 

comunitate non-romă. De menționat faptul că la RPL 2011 procentul romilor la nivel de oraș, la 

nivel de SDL a fost de 4%. Diferența este redată pe de o parte de faptul că zonele din SDL neincluse 

în ZUM nu au o populație romă, pe de altă parte de marja de eroare a sondajului efectuat (±4,7%). 

2.2.2. Validarea și declararea zonei/ zonelor urbane marginalizate 

Zona Urbană Marginalizată identificată pe teritoriul SDL Gherla este validată ca fiind ZUM prin 

îndeplinirea condițiilor și pragurilor minimale din Tabelul 1. Procesul de identificare/validare ZUM 

a pornit însă de la Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, unde erau identificate mai multe sectoare 

de recensământ (aproximativ 5,000 de persoane) dezavantajate la nivel de locuire, ocupare și/sau 
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capital uman. Deci practic, teritoriul ZUM validat se suprapune parțial cu sectoarele de 

recensământ identificate ca fiind marginalizate/dezavantajate. În continuare, în cadrul procesului 

de identificare/validare ZUM am grupat mapele de recensământ pe două categorii: mape a căror 

indicatori (de locuire, ocupare și capital uman), chiar dacă depășeau pragurile minime aferente din 

Tabelul 1, aveau valori apropriate de acestea, respectiv mape de recensământ a căror indicatori pe 

ocupare, locuire și capital uman înregistrau valori cu mult peste/sub pragurile minime aferente 

Tabelului 1.  Astfel s-au conturizat zonele mai dezvoltate ale orașului din punct de vedere a acestor 

indicatori: centrul municipiului, respectiv mai multe străzi cu case nou construite în partea de sud-

vest a orașului. Realizând un survey la nivelul teritoriului analizat, având ca unitate de măsura 

gospodăria, am obținut următoarele date/indicatori: 

Tabel 1. Indicatori cheie și praguri minimale pentru validarea zonelor urbane marginalizate  

Criterii / 

Dimensiune 
Indicatori cheie 

Valori 

ZUM 

Gherla 

Praguri 

minimale 

Capital 

uman 

Proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit maxim 8 clase 

(gimnaziu)  
24,3% 22% 

 
Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte 

afecțiuni care le limitează activitățile zilnice 
12% 8% 

 Proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din populația totală 16,9% 20,5% 

Ocuparea 

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  

29,1% 22,5% 

 Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe persoană) 17,7% 54% 

Locuire Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința 

în proprietate personală  
13%  12% 

 

Zona astfel identificată îndeplinești simultan toate cele trei condiții pentru a fi declarat ZUM: are 

un nivel scăzut de capital uman, de ocupare în sectorul formal, respectiv de locuire. În ceea ce 

privește nivelul scăzut de capital uman, ZUM Gherla are valori trecute de pragurile minimale în 

cazul procentului populației de 15-64 de ani care a absolvit maxim 8 clase, respectiv procentul 

persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice. 

Proporția tinerilor din populația totală este sub pragul minimal aferent validării ZUM. În ceea ce 

privește ocuparea forței de muncă, aproape o treime din populația între 15-64 de ani din teritoriul 

ZUM nu este ocupată formal pe piața muncii (29,1%). Iar în ceea privește locuirea, chiar dacă 
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proporția locuințelor supraaglomerate este sub pragul minimal, procentul celor aflați în situații de 

nesiguranță locativă este una crescută, de 13%, din care 7% nu dețin locuința în proprietate 

personală sau a familiei, respectiv 6% dintre gospodării nu dețin nici un fel de acte pentru locațiile 

în care locuiesc.  

Atât indicatorii calculați în Tabelul nr. 1, cât și celelalte date, cantitative și calitative ne indică 

faptul că teritoriul ZUM Gherla este unul unitar, același probleme și particularități se regăsesc în 

tot teritoriul analizat, nu au fost identificate diferențe în ceea ce privește grupurile țintă, respectiv 

principalele nevoi ale acestora.  

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

2.3.1  Populaţia şi caracteristicile demografice 

Comparând principalele caracteristici demografice ale teritoriului SDL, respectiv teritoriul ZUM, 

putem evidenția mai multe aspecte. 

Numărul de locuitori al teritoriului SDL este de 20,982 locuitori, conform Recensământului 

Populației și al Locuințelor 2011, iar populația teritoriului ZUM este de 18,700 locuitori, conform 

prezentului studiu (a se vedea subcapitolul 2.1.1).  

Categoriile de vârstă a populației SDL, comparativ cu populația ZUM arată în felul următor: 

 

 
Diferențele vizibile în diagrama de mai sus în ceea ce privește grupele de vârstă provin din două 

surse, pe de o parte diferențele dintre momentul colectării datelor (2011-2017), timp în care 

îmbătrânirea populației și migrația tinerilor au fost fenomene care au afectat și teritoriul 

SDL/ZUM, pe de altă parte în cadrul studiului a fost analizată populația care este prezentă în 

comunitate, iar în RPL 2011 au fost inclus și persoanele temporar absente, plecate. Proporția 

copiilor de 0-17 ani din populația totală este de 16,9%.  

 

În ceea ce privește structura populației pe gen, la nivel de teritoriu SDL procentele sunt de  50,15 

% femei și  % 49,85 bărbați, iar în cazul ZUM Gherla 50,2 % femei și 49,8% bărbați.  
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Etniile care trăiesc în teritoriul SDL și ZUM sunt etnia majoritară română, respectiv minoritățile 

maghiare și rome. Procentele acestora în cele două teritorii se regăsesc pe diagrama de mai jos: 

 

 
Nivelul de educație al adulților, analizând întreaga populație este unul similar la nivel de SDL și 

ZUM, singura diferență notabilă fiind rata mai mare a celor care au terminat școala profesională 

sau de ucenici în cazul populației ZUM, respectiv rata mai mare a celor cu studii superioare din 

cadrul SDL. Totodată, rata celor fără școală este simțitor mai mare în cadrul ZUM.  

 

 
Proporția persoanelor de 15-64 de ani care a absolvit 8 clase este 24,3%, analizând tot segmentul 

de populație rata ajungând la 29%.  

Rata abandonului școlar este unul ridicat. În 2,5% din gospodăriile aferente ZUM există copii care 

au abandonat școala, în 2% există copii care deși au vârsta școlară, nu au fost niciodată înscriși la o 

instituție de învățământ, și în 2,3% din gospodării există copii care deși au vârsta preșcolară, nu au 
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fost niciodată înscriși în grădiniță.  Principalele cauze a abandonului școlar, respectiv a neînscrierii 

la școală sunt sărăcia, lipsa resurselor materiale și/sau educaționale, respectiv lipsa suportului 

familial, a unui climat care să încurajeze educația.  

Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice, sau alte afecțiuni ce le afectează activitățile 

zilnice este de 12%.  

2.3.2  Ocupare, mediul de afaceri și protecţie socială 

Populația ocupată, persoanele care sunt încadrate formal pe piața muncii reprezintă 56,2% din 

populația cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani. Proporția persoanelor de 15-64 care nu sunt 

încadrate formal pe piața muncii reprezintă 29,1% din populația de vârstă activă, iar elevii și 

studenții reprezintă 14,7% din acest segment de populație. Tot la acest capitol trebuie menționat 

faptul că marea majoritate a populației de elevi, studenți nu se încadrează pe piața locală a forței 

de muncă după absolvirea studiilor: aproprierea față centrul județean și regional Cluj-Napoca are 

un efect de absorbție a forței de muncă, marea majoritate a tinerilor aleg locurile de muncă din 

acest oraș, existând atât posibilitatea de a se muta, cât și posibilitatea de a face naveta cu mașina 

personală sau cu posibilitățile oferite de transportul public de persoane.  

Numărul șomerilor este aproximativ 300 de persoane, valorile lunare din ultimul an încadrându-se 

în jurul acestei valori.  

Principalele surse de venit ale populației sunt următoarele (din cauza faptului că, conform 

informațiilor inițiale, la marginea orașului, respectiv în localitățile componente municipiul se mai 

practică agricultura, am inclus în chestionar și aceste tipuri de venituri): 

  Sursă 
Cel mai 

important 
Foarte 

important 
Mai puțin 
important Nesemnificativ 

Nu a 
existat 

1. Salariu (fix) lunar 48,6 3,3 0,3 1,3 46,6 

2. Pensie, pensie de boală 53,6 5,3 2,3 0,8 38,1 

3. 
Alocații (de creștere a copilului, 
șomaj, de handicap, etc.) 6,3 6,8 3,3 6,3 77,4 

6. Muncă în străinătate 3,8 3,5 0,3 1 91,5 

7. Venit din vânzarea laptelui 0,3 0,3 0,3 2 97,2 

8. 
Venit din valorificare produselor 
agricole, animalelor 0,8 0,3 0,3 1 97,7 

9. 
Subvenția de la stat pentru 
agricultură 0,8 0,3 0,3 1 97,7 

10
. 

Venit din păduri, din 
composesorat 0,8 0,3 0 1 98 

11
. Muncă zilieră 2,5 1 0,8 1 94,7 
12
. 

Venit din servicii oferite 
turiștilor 0,3 0 0 1 98,7 

13
. 

Altele (firme, acțiuni, bursă, 
etc.) 4,8 0 1 0,8 93,5 
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Venitul mediu pe gospodărie, la nivelul teritoriului analizat a fost de 2540 lei pe gospodărie, asta 

însemnând un venit mediu pe cap de locuitor de 984 lei (în medie, o gospodărie este formată din 

2,58 persoane).  

Numărul agenților economici care își desfășoară activitatea în Municipiul Gherla este de 2187 și 

reprezintă 2.16% din totalul agenților economici din Județul Cluj. Cifra totală de afaceri este de 

604.7 milioane de lei (1.24% din cifra de afaceri din jud. Cluj), iar profitul obținut în ultimul an, al 

tuturor agenților economici, este de 30.5 milioane de lei. În total, în toate întreprinderile din 

Gherla sunt angajați 3950 de indivizi (2.18% din totalul angajaților din județul Cluj15). Principalul 

sector economic din localitate este reprezentat de industria de prelucrare a lemnului și 

confecționarea obiectelor de mobilier, în total în aceste activități fiind implicați 1721 de angajați, 

în cele două unități economice. Alte domenii importante de activitate sunt: panificația și 

fabricarea produselor de patiserie (301 angajați), producția și conservarea cărnii (doi agenti 

economici și 161 de angajați), cât și construcțiile (209 angajați).  

2.3.3. Locuire și acces la utilităţi 

 

Pe teritoriul ZUM, există două tipuri de locuințe predominante, case (53,2%) respectiv 

apartamente la bloc (44%), adăposturile improvizate, colibele reprezentând un procent scăzut 

(2,8%). Totodată, 6% din gospodării nu dețin acte de nici un fel pentru locuința în care stau, iar 7% 

dintre gospodării nu dețin locuința în proprietate proprie sau a unui membru al familiei. Astfel, 

nesiguranța locativă este prezentă la un total de 13% din gospodăriile aferente ZUM. În medie, 

locuințele din zona analizată au 63,11 mp și un număr de 2,49 camere. Proporția locuințelor 

supraaglomerate este de 17,7% din totalul locuințelor, un procent ridicat, chiar dacă se încadrează 

sub pragul minimal aferent Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate. Numărul total de locuințe 

aferente teritoriului ZUM, conform datelor Recensământului Populației și al Locuințelor 2011 este 

de 7550 locuințe convenționale; dintre acestea 2% se află în proprietate de stat sau a cultelor 

religioase. În total, în cadrul discuțiilor focus grup și al întâlnirilor cu reprezentanții instituțiilor 

locale, au fost identificat un număr de aproximativ 10 persoane fără adăpost, provenite mai ales 

din alte localități din regiune. Totodată, există un număr mic de persoane fără adăpost 

”temporare”, mai exact, persoane eliberate din Penitenciarul Gherla, care timp de câteva zile, 

săptămâni rămân în oraș până la începerea călătoriei spre localitatea natală, sau alte zone ale țării.  

În ceea ce privește racordarea locuințelor la diferite utilități, tabelul de mai jos ne oferă informații 

în acest sens: 

                                                      
15 https://www.topfirme.com/judet/cluj/localitate/gherla/ 



 

29 
Strategia de Dezvoltare Locală a ZUM din Municipiul Gherla. 

 Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! 

 

 

1. Branşament la reţea publică de apă 89,5% 

2. Branşament la reţea publică de canalizare 87% 

3. Branşament la reţea publică de electricitate 96% 

4. Încălzire cu gaz/încălzire centrală pe lemne sau pe alt 

combustibil 

85,4% 

5. Baie echipată cu toaletă şi duş situat înăuntrul locuinței 86% 

6. Calculator 57% 

7. Conexiune la internet 56,6% 

 

În ceea ce privește percepția populației asupra locuinței, respectiv al mediului înconjurător în care 

trăiesc, sunt importante de evidențiat informațiile de mai jos (În tabelurile de mai jos nu au fost 

trecute refuzurile de răspuns, în acest fel se explică diferența dintre procentele enumerate și 

totalul de 100%): 

 

L6. Cum apreciaţi situaţia împrejurimilor blocului/ 

casei şi a zonei în care locuiţi cu privire la ...? 

Foarte 

bună 

Destul 

de 

bună 

Destul de 

proastă 

Foarte 

proastă 

a. Școlile existente 43,8 45,5 9,7 1,1 

b. Grădiniţele sau creşele existente 36,9 50 10,8 2,3 

c. Oportunităţile de a găsi un loc de muncă 24,7 40,2 19 16,1 

d. Transportul în comun 17,6 26,1 9,1 47,2 

e. Iluminatul stradal 44,1 43,5 4,5 7,9 

f. Accesul maşinilor la carosabil 45,7 41,1 10,3 2,9 

g. Accesul pietonilor pe trotuare şi aleile dintre 

blocuri 

45,1 36,6 13,7 4,6 

h. Colectarea gunoiului 36,4 37,5 17,6 8,5 

i. Locuri de joacă pentru copii 35,4 37,7 16,6 10,3 

j. Spaţiile verzi din jurul blocului 33 40,3 14,8 11,9 

k. Parcuri, modalităţi de petrecere a timpului liber 36,9 36,4 17 9,7 

l. Linişte şi ordine publică 39,8 44,9 9,7 5,7 

m. Locuri de parcare 35,2 35,2 17,6 11,9 

n. Pieţe şi centre comerciale 56,2 34,1 6,8 2,8 

o. Aspectul general 40,9 51,1 5,7 2,3 
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L8. În general, cât de mulţumit sunteţi de oferta 

de servicii din zonă? 

Foarte 

mulţumit 
Mai 

degrabă 

mulţumit 

Mai 

degrabă 

nemulţumi

t 

Foarte 

nemulţu

mit 

a. Servicii comerciale (magazine, pieţe) 57,3 24,9 6,5 11,3 

b. Servicii financiar-bancare 41,6 29,4 11,9 17 

c. Posibilităţi de petrecere a timpului liber 27,8 32,9 18,5 20,8 

d. Transport public 17,5 18,8 12,7 51 

 

L9. De unde locuiţi, cât de uşor vă este să ajungeţi în 

următoarele locuri dacă aţi avea nevoie? 

Foarte  

uşor 

Destul 

de uşor 

Destul de 

greu 

Foarte 

greu 

a. Magazine cu produse de necesitate curentă 69,1 14,7 6,6 9,6 

b. Supermarket 65,3 15,9 8,6 9,9 

c. Piaţă agro-alimentară 63 17,2 8,6 10,9 

d. Dispensar sau cabinet medical 56,5 21 8,9 13,2 

e. Şcoală 54,3 17,7 9,8 12,4 

f. Spital 55,6 20,7 9,8 13,1 

g. Gară 46,6 23,2 13,5 15,8 

h. Staţie de autobuz sau alt mijloc de transport în 

comun 

36,9 16,3 10,9 23,2 

i. Locul de muncă 37,6 14,1 10,2 17,4 

 

2.3.4 Accesul la instituții și servicii publice 

Serviciile medicale disponibile pe teritoriul SDL acoperă o mare parte dintre nevoile medicale 

ale populației ZUM. Medicina de familie, serviciile medicale stomatologice, respectiv servicii și 

tratamente de bază (anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, 

obstetrică-ginecologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală) sunt asigurate pe 

teritoriul SDL, prin medici de familie, stomatologi, respectiv Spitalul Municipal Gherla. Însă, o mare 

parte dintre pacienți, respectiv urgențele sunt redirecționate spre orașul apropiat Dej (16 km) 

respectiv Cluj-Napoca (50 km). Nevoile principale identificate în acest domeniu din survey, 

respectiv din discuțiile focus grup sunt lipsa, sau slaba dezvoltare, inaccesibilitatea  serviciilor de 

tip medico-social, îngrijire paliativă, lipsa unor azile socio-medicale pentru persoanele în vârstă, 

lipsa unor servicii de îngrijire medicală la domiciliu.   
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Serviciile educaționale oferite în teritoriul SDL, accesibile și pentru populația aferentă ZUM 

sunt furnizate de 9 instituții de învățământ: 3 grădinițe, 1 școală generală, 3 licee teoretice și 2 

licee tehnologice. Principalele lipsuri, nevoi identificate sunt înființarea unei creșe (astfel părinții 

tineri au posibilitatea de a se reintegra mai rapid pe piața muncii), respectiv dezvoltarea ofertei 

educaționale din liceele tehnologice. În acest sens, există o lipsă de resurse, materiale didactice 

adecvate meseriilor și calificărilor studiate, totodată, oferta de specializări necesită o corelare cu 

cererile de pe piața forței de muncă. Accesul la aceste servicii este unul scăzut pentru persoanele 

în risc de sărăcie sau deprivare materială gravă, lipsa resurselor financiare respectiv lipsa unui 

mediu de sprijin îngreunează accesul la educație pentru copii din mediul defavorizat. Astfel, în 

2,5% din gospodăriile aferente ZUM există copii care au abandonat școala, în 2% există copii care 

deși au vârsta școlară, nu au fost niciodată înscriși la o instituție de învățământ, și în 2,3% din 

gospodării există copii care deși au vârsta preșcolară, nu au fost niciodată înscriși în grădiniță.   

Serviciile culturale și recreaționale, existente pe teritoriul SDL, accesibile pentru populația ZUM 

sunt oferite de 3 muzee, 1 cinematograf, 1 cămin cultural, și 1 bibliotecă. În aceste unități există 

totodată mai multe tipuri de activități culturale și recreaționale, evenimente, serviciile fiind 

disponibile pentru publicul larg. În afara instituțiilor sus amintite, există 7 locuri de joacă pentru 

copii, 2 parcuri, și mai multe săli de sport care oferă spații pentru recreere și petrecere a timpului 

liber. Principala nevoie în acest domeniu este reprezentată de faptul că majoritatea sălilor de sport 

nu oferă servicii gratuite publicului larg, accesul în aceste locații pentru persoanele sau copii din 

familii dezavantaje fiind practic imposibil. Totodată, infrastructura aferentă acestor servicii 

culturale și recreaționale nu este unul adecvat pentru dezvoltarea acestor servicii. Parcul Mic/Piața 

Centrală, unul din principalele puncte de întâlnire din oraș, unde diferite generații își petrec o 

parte din timpul liber este într-o stare avansată de degradare, atât din punct de vedere al 

mobilierului urban, cât și din punct de vedere al copacilor, plantelor existente.  

Transportul public de persoane nu există în teritoriul SDL. Între Gherla și orașele apropiate există 

conexiuni feroviare și rutiere, servicii de transport oferite de întreprinderi private, respectiv de 

Căile Ferate Române, însă serviciile existente nu acoperă în mod adecvat nevoile populației, rutele 

sunt supraaglomerate. În ceea ce privește locurile de parcare, conform datelor Primăriei Gherla, la 

nivel de teritoriu SDL există un număr total de aproximativ 1200 de locuri de parcare rezidențiale. 

56,2% din populație consideră că transportul public este unul foarte sau destul de prost, totodată 

29% din cei chestionați consideră că are un acces îngreunat la Gara CFR din comunitate, și 34% 

declară că accesul la autobuze de transport în alte localități este unul destul de greu sau foarte 

greu. Drept urmare a unui transport public deficitar, accesul la locul de muncă este unul 

problematic în cazul a 27% dintre chestionați, aproximativ 20% din populație consideră că accesul 

la magazine, supermarket, piață agro-alimentară este unul destul de greu sau foarte greu, și 23% 

din populație are un acces îngreunat la dispensar sau cabinet medical, școală, spital.  
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2.3.5. Analiza problemelor comunitare ale diferitelor zone distincte din teritoriul SDL, cu accent 

pe ZUM 

2.3.5.1. Persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

Persoanele aflate în risc de sărăcie sunt persoanele care au un venit disponibil echivalat situat sub 

pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului 

disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent. Ultimele date disponibile la Institutul 

Național de Statistică indică un prag de 514 lei pentru anul 2015, acesta reprezentând pragul de 

venit de 60% din mediana venitului mediu per adult la nivel național. Astfel, 13,6% din populația 

ZUM este în risc de sărăcie, are venituri disponibile sub acest prag.  

Deprivarea materială reprezintă un indicator care acoperă elemente referitoare la presiunea 

economică și bunurile de folosință îndelungată. În acest caz, persoanele care se confruntă cu 

deprivare materială severă sunt acele persoane care nu își pot permite 4 din cele 9 elemente 

enumerate mai jos:  

Gospodăria își permite (%): 

 
% 

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,  0.7 

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,  2.5 

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,  3.5 

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,  5 

5) o săptămână de vacanță departe de casă,  9 

6) un autoturism,  12 

7) o mașină de spălat,  15.5 

8) un TV color,  16.2 

9) un telefon. 31.7 

Total 100 

În cazul ZUM Gherla, 15,7% din gospodării se află în situație de deprivare materială severă 

Din cei 15,7%, 4% nu își permit nici măcar un singur element din indicatorii analizați, 0,7% își 

permit unul singur, 2,5% două elemente, 3,5% trei elemente, și 5% patru elemente.  

Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii reprezintă un 

procent de 21,6% din populație, după cum se poate observa în diagrama de mai jos.  
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Se poate observa faptul că aproximativ în jumătate dintre gospodării adulții au lucrat pe tot 

parcursul anului trecut, o cincime au lucrat mai mult de 6 sau 9 luni, și 4,3% între 3-6 luni. Din 

totalul de 21,6% de populație care trăiește în gospodării cu o intensitate redusă a muncii, în 20,2% 

adulții nu au lucrat deloc pe parcursul anului trecut.  

În afară de indicatorul AROPE despre persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială, există o 

serie de grupuri vulnerabile la nivel de ZUM Gherla, identificate prin metodele de cercetare 

calitative și cantitative folosite. 

Media lunară a șomerilor înregistrați BIM pe parcursul anului trecut este în jur 300, cel mai mare 

număr fiind în ianuarie (324), și cel mai mic în luna septembrie (256). Rata persoanelor de vârstă 

activă, care nu sunt încadrați formal pe piața muncii este de 29,1%. Pentru aceste categorii de 

persoane sunt necesare măsuri care încurajează accesul pe piața muncii, servicii de consiliere 

vocațională, formare profesională, stagii de ucenicie, etc.  

Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile 

zilnice este de 12%. Pentru aceste persoane o problemă deosebită o prezintă accesul la diferite 

instituții, servicii, dat fiind faptul că pe teritoriul SDL nu există transport public de persoane.  

Totodată, accesul pe piața muncii a acestor persoane este extrem de limitat, ei având capacitate 

parțială de a lucra. Din această cauză sunt necesare măsuri de formare profesională, respectiv de 

încurajare a accesului pe piața muncii într-un mediu protejat, de tip economie socială.  

În ceea ce privește copii aferenți grupurilor vulnerabile, aceștia necesită o atenție specială. Rata 

abandonului școlar este unul ridicat. În 2,5% din gospodăriile aferente ZUM există copii care au 

abandonat școala, în 2% există copii care deși au vârsta școlară, nu au fost niciodată înscriși la o 

instituție de învățământ, și în 2,3% din gospodării există copii care deși au vârsta preșcolară, nu au 

fost niciodată înscriși în grădiniță.  Principalele cauze a abandonului școlar, respectiv a neînscrierii 

la școală sunt sărăcia, lipsa resurselor materiale și/sau educaționale, respectiv lipsa suportului 

familial, a unui climat care să încurajeze educația.  Totodată, există un procent semnificativ de 

gospodării în care se regăsesc situațiile de mai jos: 
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Mame minore 1,3% 

Copii mai mici de un an care nu s-au dezvoltat corespunzător 

standardelor de dezvoltare 

1,0 % 

Copii care nu au fost vaccinați 3,0% 

Membri ai gospodăriei care au repetat un an de școală 2,3% 

 

Educația este o posibilă soluție pentru a contracara situațiile descrie. Este necesar un accent 

deosebit pe copii care fac parte din grupurile vulnerabile, pe asigurarea accesului lor la educație, 

prin programe/stimulente adecvate: after-school, asigurarea transportului la școală, burse sociale, 

programe de rechizite, etc.  

2.3.5.2. Problemele comunitare din perspectiva cetățenilor și a autorităților/instituțiilor 

Problemele comunitare din perspectiva cetățenilor și al autorităților/insituțiilor identificate prin 

metodele calitative și cantitative folosite: 

 O parte însemnată a gospodăriilor nu dețin locuința în proprietatea personală (13%) 

 6% din totalul gospodăriilor nu dețin nici un fel de act asupra locuinței în care trăiesc 

 26,6% din populație este foarte nemulțumit, sau mai degrabă nemulțumit de modul în care sunt 

colectate deșeurile 

 Rețele publice de apă și canalizare nu deservesc toate gospodăiile aferente SDL 

 56,2% din populație consideră că transportul public este unul foarte sau destul de prost 

 Locuri de joacă pentru copii neadecvate (26,9% din populație) 

 Câini vagabonzi (19,6% din populație) 

 20% din populație consideră că accesul la magazine, supermarket, piață agro-alimentară 

este unul destul de greu sau foarte greu 

 23% din populație are un acces îngreunat la dispensar sau cabinet medical, școală, spital 

 29% are un acces îngreunat la Gara CFR din comunitate 

 34% declară că accesul la autobuze de transport în alte localități este unul destul de greu 

sau foarte greu 

 Accesul la locul de muncă este unul problematic în cazul a 27% dintre chestionați.  

 Lipsa locurilor de muncă este cea mai des amintită problemă în cadrul surveyului 

 Locurile de muncă existente  se concentrează în industrie, sunt mai degrabă locuri de muncă de 

rutină, care oferă beneficii salariale mai reduse 

 Rata scăzuta a ocupării în comunitate 

 Există categorii de persoane multiplu dezavantajate, care nu sunt încadrate pe piața muncii 

datorită prejudecăților, discriminării,  respcetiv lipsa know-howului necesar căutării unui 

loc de muncă  
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 Numărul mare al persoanelor cu probleme de sănătate  

 Lipsa unor campanii și activități de informare, consiliere, prevenție medico-socială 

 Lipsa unei creșe 

 Neadaptarea curiculei școlare la cerințele pieței de muncă 

 Clădirile publice și clădirile în care funcționează unitățile de învățământ sunt într-o stare 

degradată 

 Infrastructură deficitară în ceea ce privește desfășurarea unor activități culturale, 

educative, integrative pentru populația din ZUM 

 Comunicare deficitară între comunitate și instituțiile locale 

 

2.4. Acțiunile desfășurate anterior în teritoriul SDL 

În municipiul Gherla au fost implementate foarte puține proiecte finanțate din fonduri 

nerambursabile europene sau de preaderare care să vizeze nevoile comunității marginalizate, 

respectiv prevenirea și reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială. Au fost câteva proiecte 

cu finanțare nerambursabilă națională sau județeană implementate până în prezent care au vizat 

sistemul de colectare a deșeurilor, modernizarea unor străzi și drumuri comunale și modernizarea 

a două unități de învățământ. Singurul proiect care a vizat tipul de probleme care vizează 

populația marginalizată a fost cel referitor la centrul de îngrijire la domiciliu, proiect care a constat 

în culegerea de informații din teritoriu și cursuri de formare pentru personalul angajat. Din acest 

punct de vedere, capacitatea de management și implementare a unor proiecte cu finanțare 

nerambursabilă, precum și capacitatea de coagulare a membrilor comunității în jurul unor acțiuni 

comune este redusă și trebuie susținută.   Proiectele locale, derulate în special de către autoritățile 

publice locale au avut ca scop sprijinirea comunităților locale, indiferent de etnie sau de locul în 

care locuiesc, în ZUM sau în teritoriul SDL aferent. Majoritatea proiectelor desfășurate au avut ca 

grup țintă tinerii, copii din teritoriul SDL, astfel că programele sportive, dansurile tradiționale și 

celelalte activități derulate devin un mediu integrator pentru copii și tineri locali, indiferent de 

starea socială a acestora.  

Tabel 2. Model de prezentare a datelor despre proiectele desfășurate în teritoriul SDL în ultimii 5 

ani 

Titlul proiectului: 

Promovarea sportului  de performanta (in baza legii 

350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice) 

Perioada: 2016 

Bugetul (în lei): 33 240 lei (valoarea finanțării din bugetul local 18020) 

Sursa de finanțare: Municipiul Gherla, Asociația Sportiva „Viitorul” Gherla 
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Aplicantul: Asociația Sportiva „Viitorul” Gherla 

Partenerii: Municipiul Gherla, Asociația Sportiva „Viitorul” Gherla 

Principalele activități: Participare la campionatele județene de juniori, fotbal  

Numărul și tipul grupului țintă vizat: 40 participanți (jucatori+ antrenori) 

Zona distinctă din teritoriu: 

Tinerii sportivi, jucătorii provin din toate zonele aferente 

SDL, atât din ZUM, cât și din afara acestora, aparținând 

tuturor comunităților, indiferent de etnie.  

Stadiul: Finalizat 

 

Titlul proiectului: 

Actiuni cultural-artistice de transmitere a artei din 

Gherla(in baza legii 350/2005 privind regimul finantarilor 

nerambursabile din fonduri publice) 

Perioada: 2016 

Bugetul (în lei): 51 500 lei ( 16000 lei –valoarea finantarii din bugetul local) 

Sursa de finanțare: Municipiul Gherla,Asociatia Culturala „Valea Somesului” 

Aplicantul: Asociatia Culturala „Valea Somesului” 

Partenerii: Municipiul Gherla,Asociatia Culturala „Valea Somesului” 

Principalele activități: Programe culturale 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: 120 (copii, tineri, muzicanți) 

Zona distinctă din teritoriu: 

Grupul țintă vizat provine din toate zonele aferente SDL, 

atât din ZUM, cât și din afara acestora, aparținând tuturor 

comunităților, indiferent de etnie. 

Stadiul: Finalizat 

 

Titlul proiectului: 

Reparatii la constructiile lacasuri de cult -(in baza legii 

350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din 

fonduri publice) 

Perioada: 2016 

Bugetul (în lei): 36 000elei (15 000lei- valoarea finantarii din bugetul local) 

Sursa de finanțare: 
Municipiul Gherla , Parohia Sf. Cuvioasa Paraschiva Gherla 

IV 

Aplicantul: Parohia Sf. Cuvioasa Paraschiva Gherla IV 

Partenerii: 
Municipiul Gherla , Parohia Sf. Cuvioasa Paraschiva Gherla 

IV 

Principalele activități: Reparații lăcaș cult-tencuiala interior pentru pregătirea 
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picturii 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: 400 familii 

Zona distinctă din teritoriu: 

Grupul țintă vizat provine din toate zonele aferente SDL, 

atât din ZUM, cât și din afara acestora, aparținând tuturor 

comunităților, indiferent de etnie. 

Stadiul: Finalizat 

 

Titlul proiectului: 

Promovarea sportului de performanta   (in baza legii 

350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din 

fonduri publice) (in baza legii 350/2005 privind regimul 

finantarilor nerambursabile din fonduri publice) 

Perioada: 2015 

Bugetul (în lei): 89700 lei (65000 lei –valoarea finantarii din bugetul local)  

Sursa de finanțare: 
Municipiul Gherla, Asociatia Club Sportiv Armenopilos 

Gherla 

Aplicantul: Asociatia Club Sportiv Armenopilos Gherla 

Partenerii: 
Municipiul Gherla, Asociatia Club Sportiv Armenopilos 

Gherla 

Principalele activități: 
Participare la campionate judetene si nationale, fotbal si 

majorete 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: Copii, tineri 

Zona distinctă din teritoriu: 

Tinerii sportivi, jucătorii provin din toate zonele aferente 

SDL, atât din ZUM, cât și din afara acestora, aparținând 

tuturor comunităților, indiferent de etnie. 

Stadiul: Finalizat 

 

Titlul proiectului: 

,,Familia mea, micul meu univers” (in baza legii 350/2005 

privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri 

publice) 

Perioada: 2017 

Bugetul (în lei): 10 000 lei (valoarea finantarii din bugetul local) 

Sursa de finanțare: Municipiul Gherla 

Aplicantul: 
Fundația ,,PORȚILE DESCHISE” Centrul de zi pentru copii 

Gherla 
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Partenerii: 
Municipiul Gherla , Fundația ,,PORȚILE DESCHISE” Centrul 

de zi pentru copii Gherla 

Principalele activități: 
Fundația ,,PORȚILE DESCHISE” Centrul de zi pentru copii 

Gherla 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: Copii din zona ZUM 

Zona distinctă din teritoriu: ZUM ,comunitate roma  

Stadiul: Finalizat  

 

Titlul proiectului: 

,,Acțiuni cultural-artistice, educative și de transmitere a 

artei și culturii românești în țară și în străinătate, în anul 

2017” (in baza legii 350/2005 privind regimul finantarilor 

nerambursabile din fonduri publice) 

Perioada: 2017 

Bugetul (în lei): 14.000,00 lei (valoarea finantarii din bugetul local) 

Sursa de finanțare: 
Municipiul Gherla,  Asociația Culturală ,,Valea Someșului” 

Gherla 

Aplicantul: Asociația Culturală ,,Valea Someșului”Gherla 

Partenerii: 
Municipiul Gherla,  Asociația Culturală ,,Valea Someșului” 

Gherla 

Principalele activități: Activitati culturale 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: Copii si tineri din ansamblu 

Zona distinctă din teritoriu: 

Grupul țintă vizat provine din toate zonele aferente SDL, 

atât din ZUM, cât și din afara acestora, aparținând tuturor 

comunităților, indiferent de etnie. 

Stadiul: Finalizat 

 

Titlul proiectului: 

,,Gherla-cultură și tradiție-2017” (in baza legii 350/2005 

privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri 

publice) 

Perioada: 2017 

Bugetul (în lei): 17.500,00  (valoarea finantarii din bugetul local) 

Sursa de finanțare: 
Municipiul Gherla, Asociatia ,,Dansatorii de pe Someș” 

Gherla 

Aplicantul: Asociatia ,,Dansatorii de pe Someș” Gherla 
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Partenerii: 
Municipiul Gherla, Asociatia ,,Dansatorii de pe Someș” 

Gherla 

Principalele activități: Activitati culturale 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: Copii si tineri din ansamblu 

Zona distinctă din teritoriu: 

Grupul țintă vizat provine din toate zonele aferente SDL, 

atât din ZUM, cât și din afara acestora, aparținând tuturor 

comunităților, indiferent de etnie. 

Stadiul: Finalizat 

 

2.5. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului SDL 

 

Un element complementar este scurta descriere a problematicii pieței forței de muncă. 

Lipsa locurilor de muncă este cea mai des amintită problemă în cadrul surveyului. Dezvoltând 

tema prin celelalte metode de cercetare, problema poate fi nuanțată: locurile de muncă existente 

sunt mai degrabă locuri de muncă de rutină, care nu necesită o calificare aprofundată, și ca atare 

oferă beneficii salariale mai reduse (cei mai mari angajatori sunt din domeniul industriei, 

prelucrării materialului lemnos). Din această cauză multe persoane, în special și cei cu studii 

superioare aleg să facă naveta la Cluj-Napoca, acest aspect încurajează totodată și migrația 

tinerilor spre orașul mare din apropriere, tinerii nefiind atrași de o carieră într-o fabrică industrială. 

Totodată, teritoriul SDL atrage persoane în căutarea unui loc de muncă din satele din regiune, 

astfel se creează practic următoarea situație: forța de muncă din Gherla face naveta la Cluj-

Napoca, sau în alte orașe din țară sau din străinătate, iar locurile de muncă disponibile la nivel 

local sunt ocupate de persoane din regiune. Acest cerc vicios poate fi contracarat prin dezvoltare 

de IMM-uri, în industrii creative și servicii, prin dezvoltarea antreprenoriatului pot fi atrași și 

persoanele tinere, și cei cu studii superioare. Totodată, pentru persoanele aparținând grupurilor 

vulnerabile, sunt necesare activități de sprijin în vederea obținerii unui loc de muncă. Pentru o 

parte din aceștia, structurile de economie socială pot oferi o soluție, în aceste structuri existând 

posibilitatea de a realiza integrarea în piața forței de muncă într-un mediu de sprijin. Totodată, 

activitățile de sprijin/formare/consiliere vocațională sunt necesare pentru a contracara elementele 

care în prezent îngreunează accesul pe piața muncii a grupurilor vulnerabile: lipsa cunoștințelor 

despre căutarea unui loc de muncă, redactare de CV, studiile insuficiente, lipsa unui mediu familial 

care să încurajeze accesul pe piața muncii, etc.  

În ceea ce privește imaginea despre oraș a comunității, există două elemente identificate 

prin metodele de cercetare calitative: pe de o parte, o mândrie a comunității, mândrie care se 

manifestă prin personaje marcante care au legătura cu Gherla, patrimoniu construit, istoria 

orașului. Pe de altă parte, această mândrie, identitate locală este imediat completată de un 
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sentiment de regret, regretul asupra faptului că elementele de care comunitatea este mândră 

aparțin trecutului, iar în prezent orașul este unul slab dezvoltat, cu probleme sociale, cu posibilități 

economice reduse, un oraș din care pleacă tinerii și adulții tineri. Acest sentiment prezent la nivel 

de comunitate trebuie diminuat, este nevoie de o reîntărire a imaginii orașului, a identității locale, 

de o consolidare a imaginii comunității. Acest aspect implică totodată o creștere a activității civice 

locale, comunitatea trebuie implicată în campanii de informare, conștientizare, mobilizare, pentru 

a atrage atenția asupra problemelor din prezent și asupra posibilităților de rezolvare a acestora.  

Pentru a satisface nevoile medicale, educaționale, de servicii, etc. a comunității este nevoie 

de un centru local, integrat, accesibil tuturor persoanelor din grupurile vulnerabile, unde pot fi 

plasate și desfășurate aceste servicii. Infrastructura din prezent nu oferă soluții la problemele și 

lipsurile care reies din analiza din capitolele anterioare, este nevoie de un centru integrat creat 

special pentru a răspunde la nevoile regăsite, și astfel contribuind la creșterea nivelului de trai din 

comunitate, și remedierea parțială a problemelor comunitare identificate.  
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3. Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- Apropierea față de Cluj-Napoca, acces 

la un flux economic, de transport 

european 

- Patrimoniu natural bogat  

- Centru economic micro-regional, 

orașul atrage forța de muncă din 

satele din apropiere 

- Rețea școlară adecvată, cu multe 

specializări  

- Marea majoritate a populației are 

acces la utilități 

- Există o gamă largă de servicii de bază 

medicale, sociale, medico-sociale  

- Servicii sociale și medicale complexe 

sunt disponibile în Cluj-Napoca 

- Teritoriul ZUM și SDL, respectiv orașul 

în întregime formează o comunitate 

coerentă, un teritoriu omogen, care 

nu este izolat de localitățile învecinate 

 

 

 

- Apropierea față de Cluj-Napoca 

încurajează migrația și migrația forței 

de muncă, în special tineri și cei cu 

studii superioare 

- Îmbătrânirea populației, scăderea 

natalității, scăderea numărului de 

populație – fenomen național care se 

regăsește și în comunitatea din Gherla 

- Migrația tinerilor și a celor cu studii 

superioare spre Cluj-Napoca sau în 

străinătate 

- 13,6% din populația ZUM este în risc 
de sărăcie; 

- 15,7% din populație este în caz de 
deprivare materială severă; 

- 21,6% din populație trăiește în 

gospodării cu o intensitate redusă a 

muncii 

- Ocuparea, mediul de afaceri la nivel 

local și protecția socială; 

- Migrația forței de muncă înalt 

calificate spre alte localități 

- Majoritatea locurilor de muncă 

disponibile sunt în industrie 

- Lipsa locurilor de muncă adecvate 

pentru persoanele cu studii 

superioare 

- Oferta de locuri de muncă este în 

industrie, marii angajatori locali fiind 

firme din acest sector 

- Întreprinderile mici și mijlocii, din 

domenii creative oferă puține locuri 

de muncă 
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- Veniturile bugetului local insuficiente 
raportat la nevoile locale;  

- Nivelul de educație al populației este 

unul scăzut din cauza migrației celor 

cu studii superioare  

- Lipsa unei creșe locale 

- Necorelarea curiculei scolare cu 

nevoile pieței 

- Abandon școlar 

- Numărul mare a gospodăriilor aflate 

în situație de nesiguranță locativă 

- Lipsa unor locuințe sociale adecvate 

necesităților comunității 

- Lipsa transportului în comun reduce 

accesul la serviciile de bază existente  

- Lipsa unor servicii complexe de 

sănătate și sociale  

- În 8% din gospodăriile din ZUM există 
membri care suferă de boli cronice; 

- Grupuri vulnerabile, multiplu 
dezavantajate, fără acces la servicii 
adecvate medico-sociale și 
educaționale, excluse de pe piața 
muncii 

- Organizarea și coeziunea comunității 

și relațiile cu exteriorul; 

- Transportul public neadecvat 

îngreunează accesul la locurile de 

muncă și serviciile din alte localități 

- Nu exista experiență bogată  în 
derulare de proiecte complexe din 
fonduri europene 

 

Oportunități Amenințări 

- Apropierea față de Cluj-Napoca poate 

fi atractiv pentru posibili investitori 

- Politici sociale la nivel național și 

european care încurajează familiile, 

- Îmbătrânirea populației creează în 

viitor dezechilibre demografice și pe 

piața muncii 

- Lipsa de predictibilitate fiscală și 
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creșterea numărului de nou născuți 

- Inovații și tehnologii noi 

- Climat economic favorabil înființării 

de noi afaceri 

- Adaptarea curiculei școlare la piața 

forței de muncă la nivel național 

- Schimbări legislative care oferă 

posibilitatea de a flexibiliza serviciile 

publice locale 

legislativă 

- Birocrația excesivă diminuează spiritul 

antreprenorial 

- Numărul în scădere al populației și 

migrația tinerilor duce pe termen mediu și 

scurt la scăderea numărului de elevi 

- Prețuri imobiliare inaccesibile pentru 

persoanele dezavantajate  

- Subfinanțarea sistemului public 

- Sistemele private inaccesibile (preț, 

localizare) 

- Deteriorarea relațiilor interetnice 

- Segregarea anumitor zone din oraș 

 

 

Legendă culori: 

 Poziționarea geografică; 

 Populația și caracteristicile demografice;  

 Ocuparea, mediul de afaceri la nivel local și protecția socială; 

 Educația; 

 Locuirea și accesul la utilități; 

 Accesul la instituții și servicii publice (în principal servicii sociale, medicale/ medico-sociale);  

 Organizarea și coeziunea comunității și relațiile cu exteriorul; 

 Proiecte desfășurate anterior în zonă.  
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4. Procesul de implicare a comunităţii 

4.1. Formarea și organizarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) 

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE a fost înființată în ședința de 

constituire din data de 26.10.2017 având ca membrii fondatori cei trei parteneri care au aplicat 

pentru sprijinul pregătitor și anume: 

 Municipiul Gherla  

 S.C BUSINES ENTERPRISE SOLUTION T G SRL  

 ASOCIATIA OASTEA DOMNULUI  

În vederea unui reprezentativități la nivelul teritoriului SDL chiar înainte de constituirea din punct 

de vedere juridic al GAL s-a demarat procedura de informare a stakeholderilor din zonă cu privire 

la demararea procesului de planificare strategică și înființare a grupoului de acțiune locală.  

Astfel toți cei interesați au avut posibilitatea de a manifesta interesul de a face parte din structura 

GAL. S-au derulat 2 sesiuni de depunere de cereri de adeziune la care au fost primite mai multe 

cereri din partea ONG-urilor, agenților economic, instituțiilor publice și a persoanelor fizice. 

Animarea teritoriului în acest sens s-a derulat prima mai multe metode: 

- Contactarea în mod direct a persoanelor fizice și juridice potențiali membrii ai GAL 

- Anunț public postat pe site-ul primăriei municipiului Gherla și în avizier 

- Promovare în mass-media informări în presa locală si județeană, publicitate pe diverse 

site-uri de socializare, etc. 

- Metoda bulgărelui de zăpadă prin care stakeholderii ai fost rugați să recomande potențieli 

membrii 

- Prin intermediul întrunirilor publice  

Toți cei care au depus cerere de adeziune și s-au încadrat în condițiile stabilite de program au fost 

acceptați ca membri în GAL 

În data de 10.11.2017 a avut loc ședința adunării generale unde s-a decis componența 

Comitetului Director și au fos aleși membrii acestuia.  

Comitetul Director este compus din 11 membrii printre care este reprezentat și ZUM, s-a avut în 

vederea asigurarea echilibrului de gen și sunt reprezentanți și romii. 

Sediul GAL se află în clădirea Primăriei care face parte din teritoriul SDL. Toate utilitățile sunt 

asigurate în acest moment de către autoritatea locală. Primăria a pus la dispoziția GAL un birou 

dotat cu mobilier și echipamente necesare bunei desfășurări ai activităților, iar echipamentele 

achiziționate prin sprijinul pregătitor au fost date în folosința GAL. 
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Prin intermediul statutului sunt prevăzute condițiile prin care persoanele fizice și entitățile 

juridice pot deveni membrii GAL și există prevederi pentru persoanele fizice, instituțiile de cult si 

spitalele cu privire la scutirea de plata cotizatiilor. (Art.64. punctul a.) 

Compartimentul administrativ cuprinde în acest moment 2 persoane : manager GAL și asistent 

administrativ, poziții ocupate prin concurs lansat public. 

Pentru implementarea SDL personalul GAL va fi lărgit cu noi poziții 

Organigrama GAL în etapa de implementare: 

 

Sarcinile GAL pentru implementarea strategiei sunt: 

 Dezvoltarea capacității actorilor locali pentru managementul proiectelor 

 Elaborarea procedurii de selecție a proiectelor/fișelor de proiecte 

 Pregătierea și lansarea apelurilor de proiecte 

 Primirea și eveliuarea cererilor de finanțare 

 Selecția proiectelor, depunerea fișelor de proiect la egenția care le gestionează 

 Asigurarea coerenței proiectelor cu obiectivele strategiei 

 Monitorizarea implementării strategiei. 

În vederea pregătirii SDL a fost externalizat serviciul de facilitare comunitară către SC CIVITAS 

CONSULTING SRL cu experiență relevantă în domeniul facilitării procesului de planificare strategică 

și dezvoltare comunitară. 

În cadrul sprijinul pregătitor a fost efectuat un program de pregătire pentru angajații GAL în 

domenii relevante pentru demarerea și gestioanarea proceselor de dezvoltare la nivel local și 

anume: dezvoltare comunitară, managementul programelor și a proiectelor desfășurat în perioada 

19-24 Noiembrie. 

Manager GAL 

Coordonator 

Proiecte POR 

Coordonator 

proiecte 

POCU 

Facilitator comunitar 

Asistent manager 
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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 

Animarea în teritoriul SDL s-a derulat prin intermediul următoarelor acțiuni: 

- Contactarea în mod direct al reprezentanților instituțiilor publice, organizațiilor societății 

civile, agenților economici și a persoanelor fizice lideri informali ai comunității 

- Promovare prin mass-media și anunțuri publice pe site-ul oficial al municipiului, avizier etc. 

- 3 Conferințe de presă secvențiale însoțite de comunicate de presă 

- Focus grup – cu reprezentații instituțiilor și organizațiilor relevante pentru tematica SDL 

- Întâlniri publice – deschise pentru orice persoană înteresată din teritoriul ZUM și SDL 

- Întâlniri ale GAL și CD. 

La întâlnirile din cadrul etapei de pregătire au fost invitate și reprezentanții prefecturii și a OIR 

POCU și ADR. 

ZUM este reprezentată în cadrul CD GAL prin intermediul persoanelor fizice și juridice: astfel 7 din 

cei 11 membrii locuiesc sau au sediul în ZUM și reprezintă înteresele comunității vulnerabile. 

Tabele centralizator întâlniri și ședințe de animare: 

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 

5. Decizie finală cu privire la conținutul SDL și a listei indicative de intervenții 

 

Nr.crt Tematica Tip 

intalnire 

Data Participanti 

total 

Femei Romi Tineri 

1.  Identificarea problemelor, 

realizarea studiului de 

referință 

Focus grup 27.10.2017 9 4 - - 

2.  Intalnirea 1 Sedință CD 10.11.2017 11 2 2 - 

3.  Intalnirea 2 Sedință CD 13.11.2017 11 2 2 - 

4.  Intalnirea 3 Sedință CD 16.11.2017 11 2 2 - 

5.  Intalnirea 4 Sedință CD 23.11.2017 9 2 2 - 

6.  Intalnirea 5 Sedință CD 28.11.2017 8 2 2 - 
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Pentru teritoiul SDL acest proces de planificare a reprezentat o nouatat fiind prima dată când sfera 

privată s-a implicat în stabilirea unor direcții de dezvoltare. Neavând exercițiu în gândire strategică 

și stabilire obiective rolul facilitatorului a fost extrem de important. Ca și rezultat pozitiv al 

procesului de planificare participativă se poate considera demararea dialogului în municipiu între 

diferite sectoare și reprezentați ai organiațiilor. Conștientizarea problemelor cuc are se confrută 

comunitatea marginalizată dar și a problemelor care vizează întreaga dezvoltare a municpiului a 

dat naștere la idei de proiecte care vizează viitorul municipiului. 

La ultima ședință a consiliului director s-a stabilit că întâlnirile din cadrul GAL sunt utile și necesare 

iar dialogul trebuie continuat și alte domenii de interes ca de exemplu turismul, urbanism, 

economie locală , etc. 

Toate întâlnirile din cadrul CD au fost precedate de întâlniri publice. 

Nr.crt Tematica Tip 

intalnire 

Data Participanti 

total 

Femei Romi Tineri 

1.  Intalnirea 1 Întâlnire 

publică 

23.10.2017 61 30 15 24 

2.  Intalnirea 2 Sedință CD 06.11.2017 52 26 5 16 

3.  Intalnirea 3 Sedință CD 10.11.2017 50 27 9 18 

4.  Intalnirea 4 Sedință CD 16.11.2017 50 24 5 10 

5.  Intalnirea 5 Sedință CD 28.11.2017 50 28 8 19 

6.  TOTAL   263 135 42 87 

 

4.2.2 Mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială  

Potrivit studiului de referință, persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială țintite de 

SDL Gherla sunt persoanele aflate în risc de sărăcie 13,6 % din populația ZUM Gherla este în 

această situație, având venituri lunare de sub pragul relativ de sărăcie, 514 lei/persoana/lună), 

populația aflată în risc de deprivare material severă (15,7% din populație), populația a căror 

venituri principale este reprezentată de pensii (53,6% din populație), populația în vârstă de muncă, 

dar neocupată formal pe piața muncii (29,1%),  populația cu boli cronice și cu handicap (în 8% din 

gospodării locuiesc persoane cu boli cronice, iar în 5% persoane cu handicap), populația de etnie 

rromă ( 9,2% din populația ZUM Gherla), copii aflați în risc de abandon școlar (2,5% din 

gospodăriile aferente ZUM există copii care au abandonat școala, în 2% există copii care deși au 

vârsta școlară, nu au fost niciodată înscriși la o instituție de învățământ și în 2,3% din gospodării 

există copii care deși au vârsta preșcolară, nu au fost niciodată înscriși în grădiniță), majoritatea a 

absolvenților de studii liceale, școli profesionale și studii universitare care nu se angajează în 

municipiul Gherla după absolvirea studiilor. În aceste condiții, comunitatea municipiului Gherla, în 

special cea din ZUM, pare o comunitate în declin și resemnată. Există o diferență de percepție 
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între administrația locală și o parte din locuitorii ZUM. Pe de o parte administrația locală și unii 

dintre angajatori spun că pe plan local există suficiente locuri de muncă, dar că oamenii nu vor să 

lucreze, iar pe de altă parte, locuitorii, în special tinerii, spun că nu vor să lucreze pentru că salariile 

sunt mici, motiv pentru care preferă să facă naveta sau să se mute, respectiv să lucreze sezonier în 

străinătate. Cert este că în ultimii 25 de ani populația a scăzut cu aproximativ 25%. Persoanele în 

vârstă, pe de altă parte sunt resemnate cu situația dată și spun că nu există soluții.  

Relațiile din interiorul comunității pot fi caracterizate ca fiind bune, peste 90% dintre persoanele 

chestionate consideră că are relații bune sau foarte bune cu vecinii. 61,6% dintre respondenți 

declară că se întâmplă destul de des sau foarte des să discute cu vecinii, să împrumute diverse 

obiecte sau bani. Totodată,  20,3% dintre respondenți declară că acest lucru se întâmplă foarte rar, 

sau niciodată. 9,6% dintre ei s-au certat o dată sau de mai multe ori cu vecini. Aproape 60% dintre 

respondenți a colaborat în ultimul an cu vecinii pentru a realiza diverse reparații sau îmbunătățiri 

la nivelului blocului/împrejurimilor, iar în ceea ce privește viitorul, 77,1% spun că vor participa la 

diversele lucrări de amenajare, reparații, îmbunătățiri la nivelul spațiilor comune prin muncă, și 

73,2 % și prin bani. Un procent de 9% a declarat că cu siguranță nu va participa la aceste eforturi 

comune ale asociației de locatari, și un procent de 8,6, respectiv 11,4 % nu pot aprecia dacă vor 

contribuii prin muncă, sau prin bani.  

Relația comunității cu autoritățile locale este unul de cooperare. Principalele canale de 

comunicare sunt pe de o parte cele clasice, prin intermediul înștiințărilor și a altor documente 

asemănătoare, respectiv cele prin mediul online, prin intermediul siteului primăriei.  

În interiorul comunității mai poate fi resimțită existența unui conflict interetnic între comunitatea 

rroma și celelalte comunități, în special cea română pe motivul unor încercări din trecut de mutare 

forțată a comunității rroma de pe strada Pescarilor în altă locație. 

În Gherla există peste 200 de organizații nonguvernamentale, însă activitatea majorității dintre ele 

nu este cunoscută locuitorilor. Se remarcă activitatea unor fundații și asociații axate pe sprijinirea 

persoanelor sărace sau aflate în prag de sărăcie precum Fundația Inima Copilului și Asociația 

Oastea Domnului. De asemenea, se remarcă acțiunile de caritate  dezvoltate în jurul bisericilor 

unde au luat naștere diverse forme instituționalizate de ajutorare a persoanelor nevoiașe, a 

copiilor sau a vârstnicilor: Asociația Misionara Creștină Privată "Biblia Deschisă", Caritas Eparhial 

Greco-Catolic - Filiala Gherla, Asociația Filantropia Ortodoxă, Asociația Tinerilor Creștin Ortodocși.  

La nivel local, nu există multe unități de presă, cel mai cunoscut site-web local de știri locale fiind 

http://www.gherlainfo.ro/. În presa locală, imaginea comunității este mai degrabă cea a unei 

comunități liniștite. Intenția de strămutare a comunității rroma de pe str. Pescarilor a fost însă 

intens mediatizată în presa locală în anul 2013. 

De asemenea, o componentă importantă a procesului de mobilizare a constituit-o organizarea și 

participarea populației din ZUM Gherla la seminarul pe tema inovării sociale privind promovarea 

http://www.gherlainfo.ro/


 

49 
Strategia de Dezvoltare Locală a ZUM din Municipiul Gherla. 

 Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! 

 

voluntariatului și a celor patru mese rotunde organizate în acest sens în data de 21 noiembrie. La 

seminar au participat 26 de persoane.  

În vederea mobilizării membrilor comunității, în special a celor din zona ZUM, respectiv în vederea 

organizării și participării comunității astfel încât să se asigure faptul că procesul de dezvoltare 

locală este „plasat în responsabilitatea comunității” au fost contractate servicii de facilitare 

comunitară. În cadrul acestor servicii, facilitatorii organizației contractate au participat la 

organizarea și desfășurarea a cinci întruniri publice pe temele prevăzute în ghidul solicitantului. 

Întrunirile publice s-au desfășurat pe baza metodei de seminar, respectiv metoda utilizată de 

Banca Mondială în procesul de planificare strategică realizat cu participarea comunității. La cele 

cinci întruniri publice au participat 263 persoane, dintre care 135 de gen feminin, 87 tineri cu 

vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani și 42 romi. Datorită modalității de lucru – metoda de seminar 

în care participanții trebuie să scrie și să lucreze în echipe, pentru întruniri a fost aleasă ca locație 

Casa de Cultură din municipiul Gherla. În cadrul întrunirilor, participanților le-au fost distribuite 

hand-outuri/documente cu informații relevante în ceea ce privește tema întrunirii. Ca urmare 

activităților de animare/mobilizare, numărul membrilor GAL a crescut de la 3 persoane, la 25 de 

persoane, conform tabelului 5: 

Cele cinci întruniri publice au fost organizate pe următoarele teme/având următoarele scopuri: 

 delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și declararea 

ZUM din teritoriu, precum și elaborarea Studiului de referință;  

 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;  

 identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL;  

 prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor din teritoriu, cu precădere 

în ZUM decizie finală cu privire la conținutul strategiei de dezvoltare locală și cu lista 

indicativă de intervenții. 

În cadrul întrunirilor desfășurate, participanții au avut ocazia de a conștientiza care sunt 

principalele probleme ale ZUM Gherla și dificultatea rezolvării lor, au lucrat în echipe și au avut 

ocazia de a înțelege avantajele acestei abordări, au identificat soluții la problemele comunității și 

au înțeles  gradul de dificultate a implementării, au evaluat soluțiile propuse în raport cu o serie de 

criterii și au înțeles importanța prioritizării etc. Munca în echipe a stimulat participanții, discuțiile 

fiind intense.  Aceștia au fost încântați de rezultatele obținute. 

Ulterior întrunirilor publice, au fost organizate ședințe ale Comitetului Director al GAL. Ședințele 

au avut aceiași tematică și scop ca și întrunirile publice.  Modalitatea de lucru a fost axată tot pe 

metoda de seminar. În plus față de întrunirile publice, în cadrul ședințelor CD au fost utilizate și 

alte instrumente de lucru precum arborele problemei și estimarea costurilor/stabilirea bugetului 

fiecărei măsuri din lista indicativă. Astfel, toți membrii CD au avut oportunitatea de a învăța să 
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utilizeze metode și instrumente noi de lucru și de a înțelege complexitatea procesului de 

planificare strategică plasată în responsabilitatea comunității.  

Rezultatul final al întrunirilor publice și al ședințelor C.D. este SDL ce include lista indicativă de 

măsuri care se doresc a fi implementate în teritoriul SDL Gherla. De asemenea, un rezultat notabil 

al procesului de elaborare a strategiei este învățarea de către unele persoane din teritoriul SDL, 

inclusiv din ZUM Gherla, a unor noi metode de lucru și înțelegerea importanței procesului de 

consultare și implicare a factorilor afectați/stakeholderilor în planificarea dezvoltării locale. 

 Tabel 5. Evoluția numărului de membri ai Adunării Generale GAL 

Parteneri locali Număr membri 

AGA  la data 

înființării 

26 - 10 - 2017 

Număr membri AGA după 

implementarea activităților 

de animare/mobilizare 

30.11.2017 

Autorităţi locale 1 1 

Sector public 1 5 

Sector privat 1 8 

Societate civilă 1 8 

Cetățeni de pe raza ZUM 0 4 

Cetățeni de pe raza teritoriului SDL 0 0 

Persoane aparținând minorității roma 0 3 

Tineri (16-29 ani) 0 0 

Reprezentanţi ai grupului țintă (persoane 

aflate în risc de sărăcie  sau excluziune socială) 

0 3 

Femei 0 7 
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5. Obiectivele SDL 

Obiectivul general al acestei strategii este reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea 

coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Atingerea acestui obiectiv general presupune însă atingerea unor obiective specifice. Prezentăm în 

continuare aceste obiective specifice.  

6. Obiectiv Specific 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM 

Gherla. 

7. Obiectiv Specific 2 Reducerea numărului de spații locative improprii 

8.  Obiectiv Specific 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023 

9. Obiectiv Specific 4: Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de 

bază,creșterea calității acestor servicii  

10. Obiectiv Specific 5: Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și 

implicare  

Stabilirea acestor obiective a pornit de la nevoile identificate în ZUM, legate de calitatea vieții.  

Mobilitatea urbană are o importanță deosebită în prevenirea și reducerea sărăciei, deoarece 

asigurarea acesteia presupune facilitarea accesului înspre și dinspre spre zonele funcționale 

urbane. Asigurarea mobilității urbane contribuie la facilitarea accesului la serviciile sociale de bază 

și spre locul de muncă. Asigurarea mobilității urbane, presupune furnizarea transportului în comun 

și facilitarea deplasării/mobilității cu mijloace alternative de transport precum bicicletele. Ori, atât 

studiul de referință pentru delimitarea ZUM Gherla, cât și întrunirile publice au scos în evidență că 

aceasta este una dintre cele mai importante probleme ale comunității marginalizate din ZUM 

Gherla: lipsa transportului în comun și insuficiența pistelor de biciclete, atât în oraș, cât și înspre 

satele aparținătoare Silivaș, Băița și Hășdate. 

Pe lângă acesta trebuie fluidizat traficul în oraș mai ales în zonele de interes pentru comunitate. 

Aceste investiții împreună cu introducerea unor linii de transport în public elimină o parte din 

traficul cu automobile și face seviciile publice mai accesibile de către comunitatea marginalizată. 

Amenajarea pistelor de biciclete, investițiile în fluidizarea traficului sunt în concordanță cu 

obiectivele Programului Operațional Regional 2007 - 2013, contribuind la îmbunătățirea condițiilor 

de desfășurare a traficului urban, la creșterea accesibilității, la decongestionarea traficului, precum 

și la siguranța cetățenilor, a pietonilor și bicicliștilor pe drumurile publice.  

Oferirea unor condiții de locuit decente unui număr de cel puțin 360 de persoane sărace din care 

facilitarea accesului de locuire temporară a unui număr de minim 22 de persoane aflate în 

dificultate dintre care 12 persoane care la împlinirea vârstei de 18 ani părăsesc unitățile de tip 

familial anual/sistemul instituționalizat și 10 persoane fără adăpost/oameni ai străzii. Așa cum 

relevă studiul de referință, datele de la recensământ, datele INS și problemele semnalate în cadrul 
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întrunirilor publice și a ședințelor C.D. al GAL, în municipiul Gherla sărăcia și riscul de sărăcie sunt 

accentuate. Reamintim că 13,6 % din populația ZUM Gherla este în risc de sărăcie, având venituri 

lunare de sub pragul relativ de sărăcie (514 lei/persoana/lună), iar 15,7% din populație se aflată în 

risc de deprivare material severă. Ce mai mare parte a acestor persoane locuiesc pe străzile 

Pescarilor și Fermei, iar o bună parte dintre ele sunt de etnie rromă. Imaginile de la fața locului 

sunt elocvente. Primăria deține un teren pe strada Pescarilor pe care pe care ar putea construi 

locuințe sociale.  În ceea ce privește problema persoanelor fără adăpost, în municipiul Gherla, 

aceasta este accentuată de prezența în oraș a unui penitenciar, după eliberare, unii dintre deținuți 

preferând să rămână în oraș câteva zile, săptămâni sau luni/după caz. Fără a avea adăpost, aceștia 

dorm pe stradă sau în alte spații publice, însă au existat situații când din cauza frigului au decedat. 

Aproximativ 10 persoane fără adăpost sunt permanent în pe străzile din municipiul Gherla. O altă 

problemă este cea a copiilor instituționalizați care la împlinirea vârstei de 18 ani trebuie să 

prăsească sistemul instituționalizat, deși nu au unde locui. În prezent în Municipiul Gherla sunt 11 

unități de tip familial în care sunt înscriși 94 de copii. Anual, aproximativ 7 - 10 copii părăsesc 

sistemul instituționalizat în municipiul Gherla. O altă problemă este cea a femeilor și copiilor 

victime ale violenței în familie, aproximativ 5 cazuri în medie pe an. Pentru toate aceste cazuri se 

impune construirea sau amenajarea unor spații adecvate în vederea prevenirii îmbolnăvirii, evitării 

conflictelor, facilitării integrării în comunitate/societate etc.  Concomitent cu 

construirea/amenajarea acestor spații este necesară și furnizarea unor servicii de consiliere și 

sprijinire în vederea rezolvării/evitării conflictelor, inserției pe piața muncii, inserției sociale etc. 

Astfel, măsurile necesare atingerii acestui obiectiv sunt complementare cu cele necesare atingerii 

obiectivului privind facilitarea accesului la servicii comunitare de bază, creșterea calității serviciilor.  

Persoanele care sunt încadrate formal pe piața muncii reprezintă 56,2% din populația cu vârsta 

cuprinsă între 15-64 de ani.  Ori, principala cauză a sărăciei și a riscului de sărăcie este rata scăzută 

de ocupare a populației. Această cauză secundară are la rândul ei mai multe cauze primare, între 

care nivelul scăzut de educație, calificările necorelate cu piața muncii ale populației active, lipsa 

spiritului antreprenorial, lipsa oportunităților de angajare. ZUM Gherla nu face excepție, scăderea 

abruptă a populației din ultimii 25 de ani pe fondul migrației și concomitent cu aceasta, 

îmbătrânirea populației se datorează în mare parte slabei inserții pe piața muncii de la nivel local. 

O comunitate de aproximativ 21.000 de locuitori din care doar aproximativ 3950  (sub 25%)  sunt 

angajați este evident o comunitate expusă riscului de sărăcie. Atât studiul de referință, cât și 

întrunirile publice au reliefat problema lipsei locurilor de muncă remunerate decent, motiv pentru 

care persoanele apte de muncă preferă fie să facă naveta în Cluj-Napoca sau în alte localități 

învecinate, fie să se mute din oraș/să emigreze în alte localități. Se impune în această situație 

crearea și facilitarea oportunităților de a munci în municipiul Gherla pentru persoanele apte de 

muncă.  
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Studiului de referință scoate în evidență percepția negativă a persoanelor chestionate în ceea ce 

privește calitatea serviciilor comunitare și lipsa oportunităților de petrecere a timpului liber. 

Acestea sunt elemente esențiale ale calității vieții, iar lipsa sau calitatea slabă a lor conturează un 

nivel scăzut de calitate al vieții și consecințele ce decurg de aici: migrație, spor natural negativ, 

îmbolnăvire etc. Pentru creșterea calității serviciilor se impune crearea unui complex comunitar 

integrat care să ofere servicii socio-medicale, culturale, educaționale și de întărirea relațiilor 

intracomunitare. Proporția de 12% a persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care 

le limitează activitățile zilnice impune oferirea unor servicii socio-medicale de tip îngrijire la 

domiciliu, îngrijire paliativă, transport bolnavi și bătrâni la spitale/medici. O altă măsură necesară 

în vederea atingerii obiectivului propus este organizarea unor campanii de informare și 

conștientizare în domenii prioritare (sanitar, legislativ, dezvoltare personală, protecția mediului, 

antreprenoriat, familie etc.). Alte măsuri necesare în vederea atingerii obiectivului sunt cele de 

sprijinirea implicării comunitare și a voluntariatului, construirea unei creșe (în condițiile în care în 

prezent în municipiul Gherla nu există nici o creșă), extindere/modernizare adăpostului pentru 

câini,  modernizarea/înființarea unei baze sportive și recreaționale, modernizarea și extinderea 

cantinei sociale, realizarea unor campanii de promovare a orașului etc. 

O atenție deosebită trebuie acordată măsurilor de reducerea a abandonului școlar. Sunt necesare 

intervenții al căror rezultate să fie reducerea cu 30% a abandonului școlar, a numărului de copii 

care nu sunt înscriși la școală și a copiilor care nu sunt înscriși la grădiniță până în 2023 prin 

creșterea calității și atractivității actului educativ în ZUM Gherla. Este îngrijorător faptul că potrivit 

studiului de referință, rata abandonului școlar este una ridicată. Astfel, în 2,5% din gospodăriile 

aferente ZUM există copii care au abandonat școala, în 2% există copii care deși au vârsta școlară, 

nu au fost niciodată înscriși la o instituție de învățământ și în 2,3% din gospodării există copii care 

deși au vârsta preșcolară, nu au fost niciodată înscriși în grădiniță. Principalele cauze a 

abandonului școlar, respectiv a neînscrierii la școală sunt sărăcia, lipsa resurselor materiale și/sau 

educaționale, respectiv lipsa suportului familial, a unui climat care să încurajeze educația. Se 

impune astfel un set de măsuri care vizează copii care fac parte din grupurile vulnerabile și care 

facilitează accesul lor la educație, prin programe/stimulente adecvate: centre after-school, 

asigurarea transportului la școală, burse sociale, programe de rechizite, etc.  

Lipsa atractivității orașului se datorează stării de degradare a clădirilor monumente istorice și 

culturale, lipsei unei zone pietonale adecvate, calității iluminatului public, insuficienței spațiilor 

verzi și locurilor de parcare etc. Îmbunătățirea stării acestora reprezintă un deziderat care 

îndeplinit poate contribui totodată și la îmbunătățirea imaginii comunității atât în interior, cât și în 

exterior, la creșterea gradului de coeziune al comunității și la creșterea posibilităților de petrecere 

a timpului liber al locuitorilor. Potrivit studiului de referință, satisfacția locuitorilor vizavi de 

calitatea spațiilor publice este sub 50%. În consecință se impune refacerea/renovarea clădirilor 
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monument, renovarea școlilor/liceelor, creșterea eficienței energetice a clădirilor, amenajarea 

spațiilor publice pietonale, a trotuarelor, a spațiilor verzi, a spațiilor de joacă pentru copii, 

îmbunătățirea iluminatului public, inclusiv creșterea gradului de curățenie al acestor spații. În 

paralel sunt necesare activități de voluntariat și campanii de conștientizare care pot asigura un 

grad ridicat de sustenabilitate în vederea îmbunătățirii curățeniei orașului și a imaginii acestuia.  

Populația ZUM face parte din categoria persoanelor cel mai expuse riscului de sărăcie definită în 

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020 

chiar dacă nu întrunește condițiile pentru comunitate marginalizată roma procentul de 9% este 

destul de ridicat iar obiectivele stabilite se în politicile stabilite în documentul respectiv. 

Dintre Politicile orientate către persoane priorității în care se încadrează strategia sunt: 

- 2.1. Ocuparea forței de muncă (formare și calificare, economie socială, încadrearea pe 

piața muncii a categoriilor vulnerabil) – OS: 3, OS:1 

- 2.3. Servicii sociale (integrarea serviciilor, dezvoltarea serviciilor pentru grupuri vulnerabile) 

–OS:4 

- 2.4. Educație (educație pre-școlară, reducerea abandonului, educație non-formală, ) OS:4 

- 2.5. Sănătate (conștientizare, planificare familială, asistență medicală primară) OS:4 

- 2.6. Locuire (locunițe sociale) OS:2 

- 2.7. Participare socială (toleranță, nediscriminare, participare, voluntariat) OS:5 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 stabilește un obiectiv de 70% 

pentru grupa de vârstă activă 20-64, SDL contribuie la realizarea acestui obiectiv prin crearea de 

cel puțin 92 de locuri de muncă pentru comunitatea marginalizată și alte locuri de muncă indirect 

în afara grupului țintă (specialiști, manageri, constructori, etc.). 

SDL este corelată cu Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii și 

 Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea  Drepturilor Copilului 2014-2020 prin 

OS. 4 măsurile care vizează educația și serviciile integrate pentru grupul vulnerabil. 
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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 urma sondajului realizat în ZUM precum și în cadrul întâlnirilor publice organizate au fost 

identificate o serie de probleme care duc la un nivel de trai scăzut al comunității marginalizate 

precu și la crearea unui cerc vicios din care nu reușesc să iasă din puteri proprii. 

Măsurile necesare sunt complexe și vizează mai multe sectoare care pot aduce rezultate 

semnificative dacă sunt aplicate într-un mod integrat. 

Problelmele identificate sunt structurate pe următoarele domenii: 

 Infrastructură și mobilitate  

În acest domeniu principala problemă este legată de accesul populației în diferite zone de interes 

al orașului. În lipsa unui transport în public singurul mijloc de transport sunt taxiurile care nu sunt 

accesibile pentru comunitatea marginalziată neavând resurse financiare suficiente.  

Prin centrul orașului trece drumul național îngreunează traficul urban iar punctele de interes 

instituțiile publice sunt greu accesibile din prisma lipsei locurilor de parcare iar fluidizare traficului 

și creșterea siguranței pietonilor mai ales în punctele cheie necesită anumite investiții. 

Problema Obiectiv Măsura Grup țintă 

Spații publice nefuncționale 

Trafic în oraș, lipsă parcări 

Acces greu la puncte de 

interes 

Creșterea gradului 

de mobilitate și a 

aspectului spațiilor 

publice în ZUM  

•Program de 

creștere a 

mobilității 

urbane 

Populația din teritoriul SDL 

Persoanele în risc de sărăcie 

și excluziune socială 

 Locuire  

ZUM are mai multe străzi unde condițiile de locuire sunt improprii existând locuințe improvizate 

cu condiții de viață insalubre. Mai ales în satele aparținătore Silivașu și  

Hășdate există cazuri în care la o adresă au domiciliul sute de persoane care de fapt locuiesc în 

construcții improvizate sau se mișcă între domiciliul lor și alte localități (în țară sau în zonele 

înconjurătoare). 

Problema Obiectiv Măsura Grup țintă 

Locuințe improprii 

Copii care ies din sistem și 

rămân fără sprijin 

Persoane fără adăpost 

Reducerea 

numărului de spații 

locative improprii 

 

Îmbunătățirea 

condițiilor 

locative 

Persoanele în risc de sărăcie 

și excluziune socială 

Tinerii care părăsesc sistemul 

de plasament 

 Spații urbane publice  
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Calitatea vieții cetățenilor depinde într-o oarecare măsură și de aspectul spațiului de viață atât 

partea construită cât și cea naturală. Deși municipiul are zone de monumente și clădiri 

impresionante acestea nu sunt puse în valoare și nu sunt funcționale. Curățenia și salubritatea 

zonelor lasă de dorit. 

Problema Obiectiv Măsura Grup țintă 

Clădiri și spații publice 

degradate 

Spații nefuncționale 

Lipsă toalete publice 

Creșterea gradului 

de mobilitate și a 

aspectului spațiilor 

publice în ZUM 

Gherla 

Îmbunățățirea 

aspectului spațiîlor 

urbane 

Persoanele în risc 

de sărăcie și 

excluziune socială 

Populația din 

teritoriul SDL 

 Ocupare 

Persoanele de vârstă activă care nu sunt încadrate formal reprezintă un procent de 29.1% din total 

populație de vârstă activă. Cauzele sunt: nivelul salarial redus, dependența de sistemul de 

ajutorare socială, necorelarea calificărilor cu piața locurilor de muncă și lipsa măsurilor de 

incluziune pe piața muncii a persoanelor care aparțin grupului vulnerabil. Serviciile de ocupare nu 

sunt adaptate nevoilor grupului tință aflat în situație socială dificilă iar schimbarea mentalității și 

atitudiini persoanelor inactive necesită măsuri integrate. 

Problema Obiectiv Măsura Grup țintă 

Grad redus de 

ocupare 

Formare 

profesională 

neadaptată nevoilor 

Spirit antreprenorial 

scăzut 

Creșterea cu 

2% a 

numărului de 

salariați din 

ZUM Gherla 

până în 2023 

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în 

vederea creării de noi locuri de muncă 

Dezvoltarea  întreprinderilor sociale de 

inserție în vederea ocupării persoanelor 

care aparțin grupului vulnerabil,  

Facilitarea accesului pe piața muncii a 

grupurilor vulnerabile 

Persoanele 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială 

 

 Educație 

Nivelul de ecucație scăzut al populației, abandonul școlar și sistemul educațional neadaptat 

nevoilor mediului de afaceri accentuează excluziunea comunității marginalizate de pe piața 

muncii. Atât infrastructura și dotârile precum și serviciile complementare procesului educațional 

nu au un nivel satisfăcător. Educația non-formală prin diferite cursuri și programe de calificare 

realizate până acum nu erau adaptate nevoilor, sistemul de subvenții oferite cursanților a 

dezvoltat o atitudine greșită față de scopul acestora iar rezultatele obținute au fost mai ales 

artificiale. Măsurile de ocupare prevăzute trebuie să aibe un caracter integrat avansat pentru 

obținerea unor rezultate la nivelul gradului de persoane care ias din situațiile de risc și sărăcie. 

Problema Obiectiv Măsura Grup țintă 

Abandon Facilitarea accesului la  Crearea de facilități pentru Persoanele 
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școlar 

Infrastructură 

și dotări 

învechite 

 

servicii educaționale, 

medicale și sociale de 

bază,creșterea 

calității acestor 

servicii 

educația și îngrijirea copiilor de vârstă 

ante-preșcolară și preșcolară 

Îmbunătățirea serviciilor educaționale 

în vederea reducerii abandonului școlar 

și eficientizării actului educațional 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială 

 

 Acces la servicii 

Serviciile publice medicale asigurate de spitalul municipal nu sunt adecvate.  

La nivelul serviciilor sociale și medico-sociale există inițiative atât publice cât și private însă mai 

ales serviciile medico-sociale (îngrijire la domiciliu, îngrijire paliativă, lipsa unor azile socio-

medicale pentru persoanele în vârstă etc.) nu acoperă nevoile comunității. S-a identificat nevoia 

unui centru comunitar integrat care să coordoneze serviciile sociale și medico-sociale unde să fie 

încadrați specialiști – mediatori sociali, sanitar etc – care să poată adapta serviciile la nevoile 

identificate la nivelul grupului țintă.  

Problema Obiectiv Măsura Grup țintă 

Număr mare de 

bătrâni și bolnavi 

Unități medicale 

necorespunzătoare 

Lipsa serviciilor 

integrate 

Facilitarea 

accesului la servicii 

educaționale, 

medicale și sociale 

de bază,creșterea 

calității acestor 

servicii 

Asigurarea serviciilor  sociale, 

medicale, socio-medicale și 

comunitare integrate 

Îmbunătățirea condițiilor în cadrul 

unităților sanitare 

Programe de inovare socială 

Persoanele 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială 

 

 Comunitate și imagine publică 

În cadrul comunității nu au fost identificate situații de conflict major însă segregarea comunităților 

de romi și săraci reprezintă o problemă. Gherla este de cele mai multe ori asociat cu penitenciarul, 

prea puțin cunoscut pentru valoarea arhitecturală, culturală, economică. Lipsesc condițiile 

potrivite pentru conservarea unor tradiții ca de exemplu ansambluri folclorice, muzicale dar și 

promovarea la nivel local și național. 

Măsurile care vizează întărirea imaginii municipiului și dezvoltarea comunității vor contribui la 

creșterea atractivității zonei și creșterea calității vieții. 

Problema Obiectiv Măsura Grup țintă 

Mentalitatea 

comunității 

marginalizate 

Implicare redusă în 

viața comunitară 

Tradiții și obiceiuri în 

Întărirea 

comunității din 

ZUM/ SDL prin 

responsabilizare, 

cooperare și 

implicare 

Creșterea gradului de conștientizare și 

implicare a comunității în rezolvarea 

problemelor cu care se confruntă 

Conservare a tradițiilor și obiceiurilor 

comunității segregate 

Consolidarea imaginii comunității 

Persoanele 

în risc de 

sărăcie și 

excluziune 

socială 
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risc de dispariție 

Imagine precară a 

comunității 

În Anexa 17. sunt identificate și prezentate problemele precum și posibilele măsuri identificate în 

urma consultăriilor din teritoriu. 

 

6.1.2 Corelarea cu documentațiile strategice, inclusiv cu Planul de Mobilitate Urbană 

 

La nivelul municipiului Gherla nu s-a elaborat un plan de Mobilitate Urbană singurul document 

strategic elaborat în perioada curentă de programare fiind Politica Urbană Integrată elaborat prin 

intermediul PODCA 2007-2013 dar s-a renunțat la finanțarea acestuia. 

Toate investițiile prevăzute în domeniul mobilității urbane pot fi prevăzute doar prin finanțare din 

surse bugetare iar în acoperirea nevoilor prioritare nu s-au identificat surse semnificative de 

finanțare. 

 

6.1.3 Contribuţia măsurilor la temele secundare FSE 

 

Măsurile prevăzute în cadrul SDL contribuie la temele secundare FSE: 

- sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor; 

- inovare socială ; 

- nediscriminare. 

În SDL sunt prevăzute intervenții în vederea rezolvării problemelor existente la nivelul populației 

din ZUM cu impact asupra terotriului SDL. O parte din măsurile prevăzute contribuie la mai multe 

teme secundare FSE. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

este realizată prin măsura de eficientizare a mobilității urban.În acest sens este transferat o parte 

din traficul cu automobile spre ciclism prin extinderea și regândirea traseelor de ciclism. 

Campaniile de conștientizare prevăzute în SDL au ca scop educarea populației cu privire la 

modalitățile în care pot îmbunătății mediul înconjurător într-un fel în care să fie mai curate și 

verde. 

Economia socială este un demeniu important al strategiei de dezvoltare locale care urmăște 

implementarea unor proiecte care să rezolve niște probleme în domeniul ocupării persoanelor din 

grupurile vulnerabile care în acest moment și datorită discriminării nu au acces la locuri de muncă.  

GAL Plaiuri Someșene a prevăzut o măsură care vizează inovarea socială prin intervenții de tip: 

frigiderul comunitar și biblioteca de lucruri. Aceste ințiative vizează dezvoltarea solidarității în 

cadrul comunității și risipa în general dar și risipa alimentară. 
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Campaniile de conștientizare și informare au în vedere eliminarea discriminării creșterea toleranței 

față de diferite categorii ale comunității. Implicarea activă a membrilor comunității se va stimula 

prin derularea campaniilor de voluntariat care pe lângă scopul în sine dezvoltă responsabilitatea 

comunității față de problemele pe care încearcă să remedieze. De exemplu acțiunile de curățenie 

în comunitate pe lângă benefiicile aduse aspectului înconjurător și în domeniul protecției mediului 

au ca scop dezvoltarea spiritului civic. 

 

6.1.4 Contribuţia măsurilor la temele orizontale  

 

Dezvoltarea durabilă este principiul care trebuie să guverneze toate intervențiile prevăzute în SDL. 

În cadrul proiectelor de investiții vor fi urmărite ca matialele folosite la construcții și 

echipamentele achiziționate să fie eficiente din punct de vedere energetic iar impactul 

intervențiilor să aibă în vedere contextul social, economic și condițiile de protecția mediului. În 

cadrul proiectelor soft se va acorda o atenție deosebită implementării acțiunilor care vizează 

dezvotlarea durabilă (folosirea materialelor reciclate, campanii de conștientizare în domeniu etc. ) 

Intervențiile care contribuie la tema orizontală dezvoltarea durabilă sunt: - reducerea emisiilor de 

bioxid de carbon prin eficientizarea energetică a clădirilor și extinderea pistelor de bicicletă pentru 

folosirea bicicletelor ca și alternativă la transportul cu autovehicule. 

Toate activitățile prevăzute de GAL prin componenta de funcționare au ca și principiu asigurarea 

reprezăntării echitabile a tutror categoriilor de persoane din ZUM. La toate evenimentele 

organizate au acces toate persoanele din terotriul SDL indiferte de etnie, gen, orientare sexuală, 

religie, vârstă etc. 

Mai mult de atât acțiunile organizate de GAL au ca scop creșterea coeziunii între diferite grupuri și 

cunoașterea reciprocă a elementelor de cultură, tradiții și obiceiuri.  

În cadrul centrului comunitar integrat vor fi asigurate servicii integrate pentru toți cei care se 

încadrează în grupul țintă asigurând egalitate de șanse pentru cei care pornesc cu dezavantaje. 

Investițiile  

Prin acțiunile soft măsurile din SDL contribuie la asigurarea egalității de șanse și combaterea 

discriminării mai exact prin campanii de conștientizare și criteriile de selecție stabilite de GAL. 

Proeictele depuse la GAL vor prezenta obligatoriu modul prin care contribuie la aceste teme 

orizontale și vor fi stabilite prin criteriile de selecție condiții minime pe care acestea va trebui să le 

respecte. În cadrul clădirilor renovate/constuite vor fi obligatoriu accesul persoanelor cu dizbilități 

va fi asigurată . 

În cadrul criteriilor de selecție solicitanții care demonstrează contribuție sporită la aceste teme vor 

beneficia de punctaj suplimentar. 
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6.1.5 Combaterea segregării rezidențiale 

 

Având în vedere că una dintre principalele măsuri de intervenție incluse în SDL Gherla este cea de 

construire a unor locuințe sociale și facilitarea locuirii temporare persoanelor aflate în dificultate 

(copii ieșiți din unități de tip familial, oamenii fără adăpost, victimele violenței în familie), un set de 

măsuri de prevenire a segregării se impun cu prisosință. Locuințele sociale și cele pentru locuire 

temporară vor fi construite pe str. Pescarilor, pe un teren deținut de municipalitate. Str. Pescarilor 

este una dintre cele mai lungi străzi de locuințe/rezidențiale din oraș și este situată relativ aproape 

de zona centrală a acestuia. Strada intersectează, Șoseaua Dejului, ceea ce facilitează accesul 

foarte ușor spre centrul orașului, dar și spre Drumul Național 109C, care face legătura cu 

municipiile Dej, Bistrița etc într-o parte și cu municipiile Cluj, Oradea etc. în cealaltă parte. Pentru 

evitarea segregării, se are în vedere un set de măsuri precum stabilirea unor criterii de alocare a 

locuințelor conform principiului non-segregării. Aceste criterii pot include: procent minim și maxim 

de locuințe acordat familiilor de etnie rromă, familii cu copii etc. De asemenea, acordarea locuinței 

sociale poate fi condiționată de înscrierea și participarea copiilor la grădiniță și școală, participarea 

copiilor la programele afterschool ale școlilor, angajarea cel puțin a unuia dintre părinți pe locurile 

de muncă facilitate prin proiect (și nu numai), participarea unuia dintre părinți la programele de 

ucenicie dezvoltate prin proiect (dacă este cazul), participarea la cursurile de calificare/recalificare 

sau antreprenoriat, participarea la ședințe de consiliere și orientare profesională, participarea la 

activități de promovare a inter- culturalizații, etc. Complementar, după acordarea locuinței, 

persoanele/familiile cărora le-au fost acordate pot fi condiționate încadrarea în continuare în 

aceste criterii, precum și de participarea la activitățile complexului comunitar, de participarea la 

consultații medicale periodice, participare la ședințe de planificare familială, dacă este cazul etc. 

Managementul GAL se va asigura totodată de evitarea segregări școlare a copiilor familiilor cărora 

le vor fi acordate locuințe sociale. Toate aceste măsuri și criterii vor fi anunțate cu cel puțin 1 an 

înaintea acordării locuințelor sociale, astfel încât persoanele/familiile sărace să fie pregătite 

pentru a se înscrie la acordarea unei locuințe sociale. 

În cazul investiților în dezvoltarea infrastructurii școlare nu se pune problema de segregare fiindcă 

unitățile de învățământ sunt mixte și disponibile turor categoriilor sociale. Măsurile de reducerea 

abandonului școlar ca de exemplu serviciile de școală după școală vor viza toate grupurile de copii 

fiind o șansă suplimentară pentru copii de a dezvolta relații între ei prin activitățile suplimentare 

organizate în cadrul programului. 

 

6.1.6 Asigurarea sustenabilității intervenției DLRC 
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Sustenabilitatea intervențiilor DLRC în municipiul Gherla, respectiv în ZUM Gherla, va fi asigurată 

în primul rând de cooptarea în GAL Plaiuri Someșene a unui număr mare de persoane 

reprezentante ale sectorului privat, ale lăcașelor de cult și lideri ai comunității marginalizate, 

inclusiv ai comunității de rromi.  Pornind de la diversitatea profesională, etnică și confesională a 

GAL, membrii acestuia vor asigura sustenabilitatea intervențiilor DLRC prin următoarele mijloace: 

 

În etapa III , implementarea SDL GAL va stabilii criterii de selecție care vor avea ca scop asigurarea 

sustenabilității intervențiilor.  

1. Criterii de selecție care vizează experiența relevantă în domeniul proiectului și lucrul cu 

grupul țintă vizat de proiect. 

2. Criteriu de selecție pentru asigurarea costurilor de funcționare din fonduri proprii pentru o 

perioadă de cel puțin 12 luni după finalizarea proiectelor. 

3. Criteriu de selecție pentru respectarea principiilor de dezvoltare durabilă 

4. Criterii de selecție ce vizează respectarea arhitecturii specifice ale zonei 

Împlicarea mediului de afaceri local în menținerea rezultatelor proiectelor este un element cheie 

iar în cazul Municipiului Gherla dezvoltarea sferei private și implicarea angajatorilor în proiectele 

implementate va fi un element cheie. 

Acele proiecte care au ca obiectiv implementarea de măsuri de ocupare vor fi punctați 

suplimentar dacă vor fi prevăzute parteneriate cu sfera privată sau dacă sunt implicați și parteneri 

de tip angajatori. 

Locurile de muncă vor fi asigurate prin măsurile de sprijinire a antreprenoriatului, înființare de 

întreprinderi sociale și implementarea programelor de calificare, ucenicie, etc. 

Un alt element important care va asigura sustenabilitatea proiectului este construirea unui 

complex comunitar multifuncțional: centru de zi pentru vârstnici, centru personalizat de ocupare 

pentru adulți (cu sprijinul AJOFM), centru medico-sanitar pentru persoanele marginalizate (cu 

sprijinul spitalului și clinicii din municipiu),  centru de consiliere psihologică și familială, centru de 

informare și consiliere în domeniul fondurilor nerambursabile (cu sprijinul Consiliului Județean), 

centru de stimulare a participării și implicării comunitare (cu sprijinul ONG-urilor), centrul PROVITA 

(cu sprijinul Asociației Sfântul Nicolae), centru de consiliere și orientare în carieră pentru elevi (cu 

sprijinul Inspectoratului Școlar Județean), centrul de voluntariat. Un element esențial pentru 

sustenabilitatea acestui complex comunitar este asumarea de către Asociația Sfântul Nicolae din 

Gherla a administrării centru lui comunitar, asociație care pune la dispoziție și terenul pentru 

construire. De asemenea, pentru buna funcționare a centrului vor fi încheiate parteneriate de 

colaborare cu AJOFM Cluj, Consiliul Județean Cluj, Instituția Prefectului Cluj, Inspectoratul Școlar 

Județean, unitățile de învățământ locale, unitățile medicale (spital și clinică) locale și cu ONG-uri de 

profil în domeniile de interes ale centrului. 
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Principiul de bază care s-a avut în vedere încă de la faza de planificare a strategiei a fost ca 

strategia să aibă un înalt caracter integrat. Intervențiile prevăzute funcționează în mod optim dacă 

sunt implementate simultan. Stimularea implicării comunității marginalizate a fost început deja în 

faza de planificare și aceste eforturi vor fi continuate și în faza de implementare prein acțiuni de 

dezvoltare comunitară coordonate de către facilitator.  

Facilitatorul comunitar va avea rolul de anima comunitatea marginalizată în vederea implicării în 

acțiunile prevăzute în SDL și va asigura acceptarea investițiilor de către comunitatea vulnerabilă 

fără a crea conflicte în interiorul și exteriorul comunității.  

Îmbunătățirea condițiilor locative va reprezenta o componentă care va crea un sentiment de 

siguranță care va permite persoanelor din grupul țintă să se orienteze spre domenii care au fost 

ignorate: educație, cultură, ocupare. 

Regulamentul de acordare a locuințelor sociale va fi urmat de un regulament de locuire realizat 

într-un mod participativ împreună cu locatarii pentru a responsabiliza locatarii. Acest regulament 

va prevedea și sancțiuni în cazul în care unii nu respectă condițiile de acordare sau locuire. 

GAL va încuraja și coordona acțiunile de voluntariat care vor viza următoarele elemente: 

- Implicare în personalizarea clădirilor  

- Acțiuni de încurajare și sprijinire a voluntariatului. Sunt avute în vedere programe (măsuri 

concrete de intervenție) de ecologizare/ salubrizare/ igienizare a zonei cu participarea 

voluntară a comunității, programe de educare a locatarilor în vederea păstrării curățeniei 

în zonă, acțiuni de voluntariat pentru renovarea spațiului în care își desfășoară activitatea 

Asociația Culturală ”Siminicul” și care  organizează cursuri de instrumente muzicale: vioara, 

viola, contrabas, acordeon, orga. 

- Cooptarea la acțiuni de voluntariat pentru construirea locuințelor sociale. În acest sens, cei 

care ce încadrează/cred că se pot încadra în condițiile de evitare a segregării și integrare în 

comunitate prestabilite pentru acordarea de locuințe sociale vor fii cooptați să participe la 

lucrările de construire și amenajare a locuințelor sociale ce vor fi construite pe str. 

Pescarilor.  

- Cooptarea la lucrările de amenajare și dotare a centrului de transfer (apartamentele ce vor 

fi achiziționate și amenajate în acest sens) a copiilor cu vârsta peste 15 ani plasați în unități 

de tip familial. 

- Cooptarea la lucrările de amenajare și dotare a Complexului Comunitar Gherla a membrilor 

comunității marginalizate: tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani, vârstnici, asistați 

sociali etc.  
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6.2 Măsuri prioritare 

6.2.1 Prioritizarea măsurilor 

În vederea prioritizării măsurilor, a fost organizate două întruniri publice la care au participat 

reprezentanți ai APL, ai ZUM Gherla și ai sectorului privat și societății civile. În cadrul primei 

întruniri publice au fost identificate soluțiile posibile de rezolvare a problemelor. Metoda utilizată 

a fost metoda de seminar, participanții lucrând atât individual, cât și în echipe și având 

posibilitatea să discute despre ușurința/dificultatea implementării soluțiilor. În cadrul celei de a 

doua întruniri publice desfășurate tot pe baza metodei de seminar, participanții (50 de persoane), 

participanții au fost împărțiți în trei echipe: participanți din partea APL, din partea ZUM și din 

partea sectorului privat și a societății civile. Echipelor le-au fost distribuite documente de lucru, 

respectiv lista măsurilor și șase criterii de prioritizare a acestora, fiecare criteriu având pondere 

diferită. Criteriile propuse au fost: gravitatea/urgența rezolvării problemei, impactul/numărul de 

beneficiari, posibilitate de finanțare prin POCU (OS 5.1 sau POR AP 9), disponibilitatea sursei 

alternative de finanțare în afară de POCU (OS 5.1, POR AP 9) și a bugetului local, caracterul 

multisectorial și integrat și combaterea segregării.  Fiecare echipă a avut la dispoziție 1 oră pentru 

acordarea punctajului aferent fiecărei măsuri în funcție de criteriile prestabilite. Rezultatul 

întrunirii s-a concretizat în 3 liste de măsuri prioritizate (câte una pentru fiecare echipă). Listele de 

măsuri prioritizate relevă modul în care se raportează fiecare dintre cele trei categorii - participanți 

din partea APL, din partea ZUM și din partea sectorului privat și a societății civile  - problemele 

ZUM Gherla și care este prioritatea de rezolvare a acestora. Cele trei liste de priorități au fost apoi 

prezentate în cadrul ședinței Comitetul Director al GAL, unde au fost dezbătute, iar pe baza 

criteriilor a fost stabilită și votată lista de prioritizare a măsurilor din cadrul SDL Gherla. 

 Măsuri necesare pentru rezolvarea 

problemelor din ZUM Gherla  

Obiectivul 

specific al 

SDL la care 

contribuie 

Termen

e de 

realizar

e 

Responsabili Prioritate 

conform 

 

A
P

L 

ZU
M

 

S.
P

.  
S.

C
. 

1 
Program de creștere a mobilității urbane O. s. 1  2023 Municipiul 

Gherla/APL 
■ ■ ■ 

2 
Îmbunățățirea aspectului spațiilor 

urbane 

O. s. 1 2023 Municipiul 

Gherla/APL 
■ ■ ■ 

3. 

Îmbunătățirea condițiilor locative O. s. 2 2023 Municipiul 

Gherla/APL+ 

Fundația 

Sfântu Nicolae 

■ ■ ■ 
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4 

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în 

vederea creării de noi locuri de muncă 

O. s. 3 2023 Reprezentanții 

agenților 

economici din 

CD al GAL 

■ ■ ■ 

5 

Dezvoltarea  întreprinderilor sociale de 

inserție în vederea ocupării persoanelor 

care aparțin grupului vulnerabil,  

O. s. 3 2023 ONG-uri din 

GAL ■ ■ ■ 

6 

Facilitarea accesului pe piața muncii a 

grupurilor vulnerabile 

O. s. 3 2023 Reprezentanții 

agenților 

economici din 

CD al GAL 

■ ■ ■ 

7 

Crearea de facilități pentru educația și 

îngrijirea copiilor de vârstă ante-

preșcolară și preșcolară 

O. s. 4 2023 Municipiul 

Gherla/APL ■ ■ ■ 

8 

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, 

socio-medicale și comunitare integrate 

 

O. s. 4 2023 Fundația 

Sfântu Nicolae ■ ■ ■ 

9 

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în 

vederea reducerii abandonului școlar și 

eficientizării actului educațional 

O. s. 4 2023 Reprezentanții 

unităților de 

învățământ din 

CD al GAL 

■ ■ ■ 

10 
Îmbunătățirea condițiilor în cadrul 

unităților sanitare 

O. s. 4 2023 Spitalul 

Municipal 
■ ■ ■ 

11 
Programe de inovare socială O. s. 4 2023 Reprezentantu

l ONG în CD 
■ ■ ■ 

12 

Creșterea gradului de conștientizare și 

implicare a comunității în rezolvarea 

problemelor cu care se confruntă 

O. s. 5 2023 Reprezentantu

l ONG în CD ■ ■ ■ 

13 
Conservare a tradițiilor și obiceiurilor 

comunității segregate 

O. s. 5 2023 Reprezentantu

l ONG în CD 
■ ■ ■ 

14 
Consolidarea imaginii comunității O. s. 5 2023 Municipiul 

Gherla/APL 
■ ■ ■ 

6.2.2 Abordarea integrată 

Planul de acțiune la nivelul teritoriului SDL are un caracter integrat multisectorial și cu un grad 

ridicat de complementaritate între măsuri sof și hard demonstrat prin următoarle aspecte: 
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- implicarea actorilor relevanți la nivelul teritoriului SDL care cunosc situația comunității 

marginalizate și au posibilitatea de a schimba situația: sfera privată, instituțiile publice, 

specialiștii în diferite domenii, unitățile de cult și societatea civilă în general. 

- Măsurile și intervențiile prevăzute construiesc un sistem complex care se bazează pe 

realizarea elementelor componente: Măsurile de ocupare au o șansă de reușită și pot fi 

motivate prin rezolvarea nesiguranței locative prin construirea și acordarea locuințelor 

sociale, sustenabilitatea intervențiilor soft și hard este asigurată prin întărirea identății și 

coeziunii comunității prin acțiuni de dezvoltare comunitară coordonate de GAL. Educația 

stă la baza schimbării pe termen lung și investițiile în educație pun bazele ca generațiile 

viitoare să se confrunte cu probleme de marginalizare socio-economică cât mai redusă. 

Intervențiile în domeniul educației trebuie să fie acompaniate de intervenții care vizează 

situația în cadrul familiilor copiilor și îmbunătățirea condiților necesare să obțină o educație 

cuprinzătoare.  

- SDL vizează domenii multiple care împreună contribuie la îmbunătățirea calității vieții 

comunității marginalizate. Învestițiile în domeniul locativ, educațional sunt cele mai 

semnificative ca și valoare dar au și cel mai mare potențial de a aduce schimbare pe 

termen scurt și lung. Sunt abordate de strategie toate domeniile în care s-au definit 

probleme semnificative iar soluțiile propuse pot fi replicat în viitor. 

- Complementaritea între intervențiile de tip hard și soft se realizează la nivelul măsurilor cât 

și între măsurile prevăzute. Exemple de complementaritate cele mai relevante sunt în 

cadrul măsurii dezvoltării economiei sociale și în cadrul măsurii ce vizează acordarea de 

servicii integrate. 

6.3 Lista indicativă de intervenții 

 

Măsurile și intervențiile identificate pentru rezolvare problemelor din comunitate care respectă 

condițiile de eligibilitate aferente POR Ap9, O.s. 9.1 și POCU AP5, OS 5.1 sunt prezentate în lista 

care urmează.  

Intervențiile eligibile pentru finanțare sunt completate de intervenții care vor fi finanțate din alte 

surse de finanțare din bugetul local sunt complementare și absolut necesare pentru 

sustenabilitatea și realizarea obiectivelor strategice. 

În cadrul intervențiilor propuse cel puțin 50%din grupul țintă va beneficia de măsuri de ocupare: 

antreprenoriat, stagii de ucenicie, consiliere, mentoratm, formare profesională. 

Ponderea locuitorilor ZUM din populației terotrului SDL reprezintă aproape 90% iar acest procent 

va fi păstrat și la nivelul grupului țintă. 

Numărul persoanelor din comunitatea marginalizată pentru care se dorește ieșirea din sitația de 

risc de sărăcie și excluziune socială este de: 500 de persoane. 
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Nr. ordine Intervenție Sursa de 
finanțare 

1.  Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete POR 

2.  
Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, 

liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii 

POR 

3.  Înființare servicii de transport public Buget local. 

4.  Înstalarea/construcție toalete publice POR 

5.  Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic Buget local. 

6.  Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale POR 

7.  Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor POR 

8.  
Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de 

consiliere/formare/mentorat/scheme de microgranturi 

POCU 

9.  Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft POCU 

10.  
Schema de minimis pentru crearea infrastructurii 

întreprinderilor sociale 

POR 

11.  
Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și 

orientare vocațională pentru tineri și adulți 

POCU 

12.  Renovarea, amenajarea și dotarea creșei POR 

13.  Construire și dotare centre comunitare integrate POR 

14.  Operaționalizare centru comunitar integrat POCU 

15.  Modernizarea cantinei sociale POR 

16.  

Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea 

furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor 

de tip afterschool 

POR 

17.  
Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, 

oferirea de subvenții, etc. 

POCU 

18.  Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate POR 

19.  Frigiderul comunitar POCU. 

20.  Biblioteca de lucruri POCU 

21.  

Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii 

prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, 

legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității 

POCU 

22.  
Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților 

culturale 

POR 

23.  Construire și promovare brand local Buget local 
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În vederea asigurării sustenabilității intervențiilor solicitnații vor demonstra în documentația 

depusă modul înc are intervențiile vor fi funcționale după finalizarea proiectului.  

Criteriile de selecție vor viza experiența relevantă în doemniul proiectului precum și cu grupul țintă 

specific, asigurarea sustenabilității din fonduri proprii pentru cel puțin 12 luni după finalizare,  

7. Monitorizare și evaluare 

7.1 Monitorizarea și evaluarea continuă 

 

Grupul de Acțiune Plaiuri Someșene va realiza monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei 

de dezvoltare Locală plasată în responsabilitatea comunității conform prezentei proceduri bazat 

pe reglementările în vigoare cu privire la impelmentarea proiectelor cu finanțare din fonduri 

europene FEDR și FESI. 

Procesul de monitorizare se va realiza pe trei nivele: 

Nivelul 1. Monitorizarea la nivelul comunității mai ales cea marginalizată 

Monitorizarea cu ajutorul comunității reprezintă atât o formă de supraveghere publică a modului 

în care SDL este implementată, 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 decizilor, oamenii vor fi mai bine informați, mai conștienți de drepturile lor în calitate de 

clienți/beneficiari, cetățeni și ființe umane.  

Instrumentele folosite sunt: 

- Cutia cetățeanului - Clasica cutie de sugestii și reclamații va fi plasată în comunitate. 

Personalul GAL va colecta mesajele primite de la rezidenții comunității marginalizate. 

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, 

pentru a se lua măsurile necesare de soluționare. 

- Chestionare care vor măsura gradul de cunoaștere a intervențiilor realizate în comunitate 

precum și satisfacția referitoare la aceste intervenții. Rezultatele obținute în urma 

sondajelor vor fi sintetizate și prezentate în ședințele CD și întrunirile publice. 

Nivelul 2. Monitorizarea implementării SDL la nivelul GAL 

Vor fi urmărite realizarea indicatorilor stabiliți în SDL prin crearea bazelor de date cu proiectele 

selectate de către GAL completate pe baza propunerilor de proiecte evaluate precum și în faza de 

implementare. 

Instrumentele folosite sunt: 

- Baza de data a proiectelor selectate de GAL 
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- Rapoarte periodice ale beneficiarilor de proiecte 

- Vizite de monitorizare  

În urma derulării apelurilor de selecție GAL va urmării în mod permanent gradul de realizare a 

indicatorilor prevăzuți în SDL precum și nivelului de acoperire a bugetului alocat pentru fiecare tip 

de intervenție la nivelul propunerilor de proiecte depuse. 

După semnarea contractelor de finanțare fiecare beneficiar de proiect va avea obligativitatea de 

prezenta rapoarte de progres periodice către GAL. După contractarea fiecărui proiect, GAL va 

comunica beneficiarului perioadele de raportare și metodele de monitorizare care vor fi aplicate 

de-a lungul implementării, care vor fi stabilite în funcție de tipul proiectului, complexitatea 

activităților propuse și durata de implementare a acestuia. Una dintre metodele aplicate va fi cea 

de intervievarea telefonică (cel puțin trimestrială) a beneficiarului referitor la stadiul 

implementării proiectului. Informațiile obținute vor fi înregistrate pe fișe de monitorizare, 

respectiv problemele și eventualelor blocaje identificate vor fi rezolvate cu sprijinul 

departamentului tehnic. GAL va întocmi un centralizator privind progresul proiectelor. Anual va fi 

întocmit un raport de monitorizare a proiectelor depuse la GAL, în urma căruia se va realiza o 

evaluare a progreselor, problemelor, blocajelor, rezultatelor sau a bunelor practici identificate în 

cea ce privește implementarea proiectelor finanțate prin GAL. 

Rapoartele periodice vor fi centralizate de personalul GAL iar rezultatele intermediera vor fi 

prezentate la întrunirile publice și în ședințele CD. 

Personalul GAL va efectua cel puțin 2 vizite de monitorizare la fiecare beneficiar, unul în perioada 

de implementare iar unul după finalizarea proiectului. 

Monitorizarea proiectelor va continua șu după finalizarea acestora în conformitate cu perioadele 

obligatorii de monitorizare. 

GAL va urmării respectarea criteriilor de selecție și angajamentelor care privesc sustenabilitatea 

proiectelor. 

Nivelul 3. Monitorizarea proiectelor de către autoritatea de finanțare 

GAL va transmite periodic rapoarte cu privire la stadiul implementării SDL detaliand gradul de 

realizare a indicatoriilor asumați prin document. 

7.2. Evaluarea de impact 

 

Evaluarea impactului intervențiilor implementate prin intermediul SDL se va realiza prin repetarea 

studiului de referință la finalul perioadei. Totodată în cadrul acțiunilor organizate de GAL se va ține 

o evidență a indicatorilor asumați în SDL de către echipa compartimentului administrativ. 

Vor fi urmăriți indicatorii de rezultat proprii stabiliți de către GAL: 

 



 

69 
Strategia de Dezvoltare Locală a ZUM din Municipiul Gherla. 

 Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! 

 

Tabel 8. Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL 

 UM Nivel 

de 

bază 

An 

de 

bază 

Țintă 

2023 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială în rândul rezidenților din zona urbană 

marginalizată 

persoane 2543 2017 2043 

. Creșterea capitalului uman al comunității     

Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din zonă % 95,5 2017 98,5 

Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire 

timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor din ZUM 

% 4,5 2017 2,5 

Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilităților 

relevante pentru intrarea pe piața muncii ale adulților din ZUM 

pers - 2017 +177 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii 

specializate și de beneficii sociale 

 - 2017 +150 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de vulnerabilitate  - 2017 - 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației % 8,3 2017 7,4 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și 

serviciile de care dispun în zonă (comunitare, medicale, 

educaționale, sociale) 

%  2017 +10 

Creșterea capitalului material/economic al comunității     

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor din 

ZUM, din care  

pers  2017 +89 

femei,    40 

tineri,    20 

romi    8 

Creșterea participării la scheme speciale de servicii active de 

ocupare individualizate, din care femei, tineri, romi 

  2017 177 

femei,    75 

tineri,    40 

romi    16 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire pers - 2017 +360 

Creșterea capitalului social al comunității     

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul comunității și a 

nivelului de încredere în alte persoane, în ceilalți membri ai 

comunității, precum și în instituții  

% - 2017 10 



 

70 
Strategia de Dezvoltare Locală a ZUM din Municipiul Gherla. 

 Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! 

 

 UM Nivel 

de 

bază 

An 

de 

bază 

Țintă 

2023 

Creșterea participării rezidenților la activități pentru atingerea 

unor obiective comune  

pers - 2017 +500 

Creșterea capitalului simbolic al comunității     

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului % 8 2017 4 

Număr de spații publice renovate/refuncționalizate  - 2017 2 

 

Toți indicatorii aferenți SDL vor fi asumați de GAL și monitorizați în etapa de implementare a 

SDL. 

8. Planul financiar 

 

Bugetul total al SDL este de 7,305,000.00 Euro din care 4,830,000.00 (70% din POR+POCU) 

investiții POR, 2,070,000.00 (30% din POR+POCU) investiții POCU și  390,000.00 Buget local.  

Cofinanțarea națională reprezintă 5%. 

Pentru funcționarea GAL s-a prevăzut o sumă de 300,000.00 Euro reprezentând 14% din valoarea 

POCU. 

Alocare POR/POCU pe fiecare obiectiv specific al SDL: 

OS POR POCU 

1  215,000.00   -    

2 1,800,000.00   -    

3  300,000.00  1,100,000.00  

4 2,495,000.00   640,000.00  

5  20,000.00   30,000.00  

TOTAL 4,830,000.00  1,770,000.00  

 

Cheltuieli de funcționare: 

 

 Denumire categorie UM Val un. Cant Total 

1 Resurse Umane an 32400 5 162000 

2 Realizare studiu de 

referință 

buc 15000 1 15000 

3 Comunicare an 6500 5 32500 
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4 Transport luni 200 60 12000 

5 Consumabile an 5000 5 25000 

6 Instruiri an 3500 5 17500 

7 Animarea teritoriului an 5000 5 25000 

8 Administrative an 2200 5 11000 

 TOTAL    300000 

 

Costurile de funcționare au fost calculate pe un orizont de timp de 5 ani. 

Vor fi asigurate costurile aferente plății salariilor compartimentului administrativ precum și 

transportul lor. 

În vederea derulării activității de monitorizării se va repeta studiul de referință.  

Animarea teritoriului va cuprinde actiunile de consultări publice și alte activități de întărire a 

comunității derulate în coordonarea facilitatorului comunitar. 

În vederea creșterii abilităților membrilor GAL și al compartimentului administrativ anual se vor 

organiza sesiuni de instruire în temele relevante pentru implementarea SDL. 

În execuția bugetului personalul GAL va respecta regulile de eligibilitate dtabilite în cadrul POCU. 

 


