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ISTORIC
 Comisia s-a constituit în luna aprilie 

2007 prin Ordinul Prefectului nr.225. 
 Iniţial cuprindea 22 de membri din 21 

de instituţii.
 Preşedinţia comisiei este asigurată de 

Prefectul judeţului Cluj



ISTORIC
 Actualmente Comisia este formată din 

25 de membri, care reprezintă 24 de 
organizaţii.

 Din comisie fac parte reprezentanţi ai 
instituţiilor publice dar şi ai unor 
organizaţii non-guvernamentale.



Primele acţiuni ale Comisiei au vizat: 

 Cuantificarea fenomenului de excluziune 
socială la nivel judeţean.

 S-a cerut tuturor consiliilor locale din judeţul 
Cluj să identifice care sunt cauzele care 
expun persoanele riscului de excluziune 
socială şi care este amploarea fenomenului.

 Adoptarea Planului judeţean antisărăcie şi 
promovare a incluziunii sociale pe perioada 
2006-2010.



Componenţa Comisiei 
 DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE 

SOCIALĂ CLUJ
 INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ
 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PRESTAŢII 

SOCIALE
 INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CLUJ
 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ



Componenţa Comisiei
 CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI  

CONSILIERE ANTIDROG CLUJ
 INSPECŢIA  SOCIALĂ REGIONALĂ
 DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI 

DEZVOLTARE RURALĂ CLUJ
 AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A 

JUDEŢULUI CLUJ
 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA 

FORŢEI DE MUNCĂ CLUJ



Componenţa Comisiei
 CONSILIUL JUDEŢEAN-DIRECŢIA GENERALĂ 

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A 
DREPTURILOR COPILULUI

 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CLUJ
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM –

REPREZENTAREA TERITORIALĂ CLUJ-
MARAMUREŞ-SĂLAJ

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA



Componenţa Comisiei
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA 

TURZII
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA
 PRIMĂRIA ORAŞULUI HUEDIN



Componenţa Comisiei
 PRIMARIA COMUNEI IARA
 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A 

JUDEŢULUI CLUJ
 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMI- 

BIROUL REGIONAL NORD-VEST
 DIRECŢIA REGIONALA DE STATISTICA
 CARTEL ALFA
 PRISON FELLOWSHIP ROMANIA



Regulamentul comisiei
 A fost adoptat în prima şedinţă.
Ce prevede?
 Modul de convocare a membrilor.
 Modul de desfăşurare a şedinţelor.
 Atribuţiile comisiei (conform 

H.G.1217/2006).



Activitatea Comisiei
 Şedinţele se desfăşoară periodic 

(trimestrial) în prezenţa a jumătate plus 
1 din membrii Comisiei.

 Convocarea membrilor se face de către 
Secretariatul Comisiei (asigurat de 
DMPS Cluj).

 În anul 2009 s-au desfăşurat 2 şedinţe.



Subiecte abordate în cadrul 
Comisiei
 Colectarea indicatorilor la nivel 

judeţean;
 Actualizarea planului judeţean de 

promovare a incluziunii sociale;
 Monitorizarea realizării obiectivelor 

cuprinse în plan;
 Prezentarea Raportului anual privind 

incluziune socială. 



Subiecte abordate în cadrul 
Comisiei
 Prezentarea oportunităţilor de finanţare 

în domeniul social;
 Diseminarea conceptului de “economie 

socială”
 Prezentarea bunelor practici la nivel 

judeţean;
 Premierea bunelor practici la nivel 

judeţean.



Principalele activităţi ale Secretariatului:

 Convocarea membrilor Comisiei;
 Propunerea subiectelor de dezbătut în 

şedinţele Comisiei;
 Colectarea indicatorilor;
 Elaborarea rapoartelor de monitorizare.



Aspecte pozitive ale 
funcţionării Comisiei

 Existenţa unui cadru de evaluare şi 
monitorizare a fenomenului la nivel judeţean;

 Contribuie la identificarea problemelor 
existente la nivel judeţean;

 Trasează obiectivele şi priorităţile judeţene în 
domeniul incluziunii sociale;

 Implicarea specialiştilor din domenii diferite .



Aspecte negative ale 
funcţionării Comisiei

 Lipsa unei identităţi;
 Fluctuaţia membrilor  comisiei;
 Ambiguitate în definirea atribuţiilor 

membrilor Comisiei;
 Insuficienta implicare a membrilor.



Dificultăţi în monitorizarea acţiunilor 
privind incluziunea socială:

 Complexitatea fenomenului;
 Numărul mare de actori (instituţii 

publice, organizaţii non-
guvernamentale) implicate;

 Dificultăţi în culegerea indicatorilor;
 Insuficienta dezvoltare a canalelor de 

comunicare între actorii implicaţi.



Planuri de viitor:
 Sprijinirea autorităţilor locale în 

identificarea problemelor şi elaborarea 
unor planuri locale de combatere a 
sărăciei şi excluziunii sociale;

 Îmbunătăţirea sistemului de colectare a 
indicatorilor la nivel judeţean.



Planuri de viitor:
 Îmbunătăţirea sistemului de comunicare 

între actorii implicaţi;
 Creşterea gradului de implicare a 

autorităţilor locale;
 Elaborarea Planului judeţean antisărăcie 

şi promovare a incluziunii sociale pe 
perioada 2010-2014.



Vă mulţumesc 
pentru atenţie!
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