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ANEXA 20: Matrice de corespondență privind complementaritatea intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea finanțării din POCU, POR, alte surse 

 

 

 

Lista indicativă de intervenții  

OBIECTIV 

GENERAL SDL: 
Reducerea până 
în anul 2023 a 
numărului de 
persoane aflate 
în risc de sărăcie 
sau excluziune 
socială în ZUM, 
alături de 
îmbunătățirea 
calității vieții, 
creșterea 
coeziunii sociale, 
îmbunătățirea 
mediului de viață 
și creșterea 
economică în 
teritoriul SDL 

Obiectiv specific 1 
Dezvoltarea şi completarea 
infrastructurii edilitare precum si 
crearea / reabilitarea / 
modernizarea spaţiilor publice 
urbane din zonele marginalizate în 
folosul unei comunități 
responsabile 

Plan de acțiune  

Măsura 1.1: Construirea/reabilitare clădiri destinate asociaţiilor care desfăşoară activităţi sociale, comunitare, agrement 
și sport 

Măsura 1.2: Amenajarea zonelor verzi şi a terenurilor abandonate din zonele defavorizate 

POR amenajări ale spaţiului urban degradat: 
Crearea / reabilitarea / modernizarea spaţiilor 
publice urbane – zone verzi neamenajate, 
terenuri abandonate, zone pietonale şi 
comerciale;  
Construcţia / reabilitarea / modernizarea 
clădirilor pentru a găzdui diferite activităţi 
sociale, comunitare, culturale, agrement şi sport 

Măsura 1.3: Amenajare spaţii de joacă pentru copii, care să fie accesate de toată comunitatea 

Măsura 1.4: Construirea de spații urbane de recreere şi petrecere a timpului liber pentru comunitate, dar şi pentru 
restul populației oraşului 

Măsura 1.5: Responsabilizarea cetăţenilor în ceea ce priveşte utilizarea infrastructurii şi spaţiului public   

Intervenție din resurse proprii 

Obiectiv specific 2 

Îmbunătățirea condițiilor de 
locuire pentru persoanele 
aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială 

Măsura 2.1: Reabilitarea şi modernizarea locuinţelor sociale existente POR infrastructura de locuire: Construire/ 
reabilitare/ modernizare locuinţe sociale 

Obiectiv specific 3 

Sprijinirea accesului și 
menținerii populației din zona 
analizată pe piața muncii, 
inclusiv prin dezvoltarea 
antreprenoriatului în cadrul 
comunității din zona analizată 

Măsura 2.2: Construirea de locuinţe sociale în vederea asigurării accesului la o locuire adecvată pentru persoanele aflate 
în pericol de locuire precară 

Măsura 3.1: Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă sau la programe de stagii 

Măsura 3.2: Oferirea de servicii de ocupare individualizate 

Măsura 3.3: Acordarea de subvenţii pentru angajatori care angajează persoane vulnerabile  

Intervenție POCU cu acţiuni integrate în 
domeniul ocupării forţei de muncă şi 
educației. 

Măsura 1.6: Program de ecologizare/ salubrizare/ igienizare a zonelor marginalizate şi amenajare de  spaţii verzi cu 
participarea comunităţii 

Măsura 3.4 Oferirea de servicii personalizate pentru înființarea de afaceri şi ocuparea pe cont-propriu 

Măsura 3.5: Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare 

afacere 
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Lista indicativă de intervenții  

OBIECTIV 

GENERAL SDL: 
Reducerea până 
în anul 2023 a 
numărului de 
persoane aflate 
în risc de sărăcie 
sau excluziune 
socială în ZUM, 
alături de 
îmbunătățirea 
calității vieții, 
creșterea 
coeziunii sociale, 
îmbunătățirea 
mediului de viață 
și creșterea 
economică în 
teritoriul SDL 

Obiectiv specific 4 

Creşterea accesului populației 
din comunitățile marginalizate 
la un învăţământ de calitate 

Plan de acțiune  

Măsura 4.1: Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor de educaţie antepreşcolară şi preşcolară POR infrastructura de educaţie: 
Construire/reabilitare/modernizare de 
unităţi de învăţămînt preuniversitar 
(creşe, grădiniţe, şcoli) 

Măsura 4.2:  Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor de educaţie în învăţămîntul şcolar  

Măsura 4.3: Organizarea de programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală 
POCU acţiuni integrate în domeniul 
educaţiei, ocupării și serviciilor sociale  
 Măsura 4.4: Realizarea de cursuri de alfabetizare şi programe de tip a doua şansă pentru persoanele adulte 

Obiectiv specific 5 
Dezvoltarea și furnizarea 
serviciilor medico-sociale si 
juridice la nivelul comunității 
marginalizate din zona 
analizată  

Măsura 5.1: Reabilitarea/modernizarea centrelor în care se vor putea acorda servicii medicale comunitare de îngrijire şi 

servicii sociale de bază 

Măsura 5.2: Oferirea de servicii sociale, comunitare integrate pentru copii, tineri, adulți din categoria persoanelor 

defavorizate 

Măsura 5.3: Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a 

drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale 

POR infrastructura de sănătate, servicii 
sociale: reabilitare/modernizare centrelor 
comunitare integrate medico – sociale 

POCU acţiuni integrate în domeniul 
dezvoltarii/furnizării de servicii (sociale/ 
medicale/medico-sociale), acordării de 
asistenţă juridică pentru reglementări 
acte, domeniul ocupării și educației 

Obiectiv specific 6 
Promovarea 
multiculturalismului, a 
înțelegerii reciproce precum și 
prevenirea și combaterea 
discriminării 

Măsura 6.1: Organizarea unor evenimente/ manifestări cultural-artistice și ale valorilor interetnice comune 

Măsura 6.2: Organizarea anuală de ateliere de lucru în scopul de a schimba atitudinea socială privind grupurile 

marginalizate (cu accent pe persoanele de etnie romă), de a imbunătăţi competenţele şi modalităţile de abordare a 

acestora de către restul comunităţii şi de a combate stereotipurile şi prejudecăţile membrilor comunităţatii 

Măsura 6.3: Parteneriat cu mass media locală pentru construirea unui mesaj pozitiv despre zonă și transformarea acesteia 

Măsura 6.4: Crearea unei aplicaţii software prin care cetăţenii din comunitatea marginalizată pot trimite SMS-uri privind 

situaţiile în care ei sunt victime ale discriminării, corupţiei, violenţei, abuzului sau exploatării pentru sesizarea instituţiilor 

cu atribuţii în domeniul respectiv 

Intervenție din resurse proprii 

Măsura 4.5: Campanii de informare care vizează desegregarea şcolară 
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Obiectiv general Obiective specifice Plan de acţiune Lista indicativă de intervenţii 

OBIECTIV GENERAL SDL: 
"Reducerea până în anul 
2023 a numărului de 
persoane aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune 
socială în ZUM, alături de 
îmbunătățirea calității 
vieții, creșterea coeziunii 
sociale, îmbunătățirea 
mediului de viață și 
creșterea economică în 
teritoriul SDL" 
 
 
 

Obiectiv specific 1:  
"Dezvoltarea şi completarea 
infrastructurii edilitare precum 
si crearea / reabilitarea / 
modernizarea spaţiilor publice 
urbane din zonele 
marginalizate în folosul unei 
comunități responsabile" 
 
Sectoare vizate: 
infrastructură, mobilitate 
urbană si spaţii publice 
urbane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Măsura 1.1:  
Construirea/reabilitare clădiri destinate asociaţiilor care 
desfăşoară activităţi sociale, comunitare, agrement și 
sport 

POR: amenajări ale spaţiului urban 
degradat: 

• Crearea / reabilitarea / modernizarea 
spaţiilor publice urbane – zone verzi 
neamenajate, terenuri abandonate, 
zone pietonale şi comerciale;  

• Construcţia / reabilitarea / 
modernizarea clădirilor pentru a 
găzdui diferite activităţi sociale, 
comunitare, culturale, agrement şi 
sport 

Măsura 1.2: 
Amenajarea zonelor verzi şi a terenurilor abandonate din 
zonele defavorizate 

Măsura 1.3: 
Amenajare spaţii de joacă pentru copii, care să fie accesate 
de toată comunitatea 

Măsura 1.4: 
Construirea de spații urbane de recreere şi petrecere a 
timpului liber pentru comunitate, dar şi pentru restul 
populației oraşului 

Măsura 1.5: 
Responsabilizarea cetăţenilor în ceea ce priveşte utilizarea 
infrastructurii şi spaţiului public   

Intervenție resurse proprii 

Măsura 1.6: Program de ecologizare/ salubrizare/ 
igienizare a zonelor marginalizate şi amenajare de  spaţii 
verzi cu participarea comunităţii 
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Obiectiv general Obiective specifice Plan de acţiune Lista indicativă de intervenţii 

Obiectiv specific 2:   
"Îmbunătățirea condițiilor de 
locuire pentru persoanele 
aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială" 
Sector vizat: locuire 

Măsura 2.1:  
Reabilitarea şi modernizarea locuinţelor sociale existente 

POR infrastructura de locuire: 
Construire/ reabilitare/ modernizare 
locuinţe sociale 

Măsura 2.2:  
Construirea de locuinţe sociale în vederea asigurării 
accesului la o locuire adecvată pentru persoanele aflate în 
pericol de locuire precară  

Obiectiv specific 3:  
"Sprijinirea accesului și 
menținerii populației din zona 
analizată pe piața muncii, 
inclusiv prin dezvoltarea 
antreprenoriatului în cadrul 
comunității din zona analizată" 
 
Sector vizat: ocupare 

Măsura 3.1:  
Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă 
sau la programe de stagii  
  

POCU acţiuni integrate în domeniul 
ocupării forţei de muncă și educației: 

• Programe de ucenicie la locul de 
muncă 

• Programe de stagii pentru 
absolvenții de învățământ superior 

• Măsuri de sprijin pentru găsirea unui 
loc de muncă 

• Acordarea de sprijin persoanelor din 
grupul țintă pentru înființarea de 
afaceri 

• Campanii de informare şi 
conștientizare pentru integrarea pe 
piaţa muncii a persoanelor din 
grupurile marginalizate şi 
combaterea discriminării la locul de 
muncă, inclusiv la angajare 

• Servicii din domeniul educației 

Măsura 3.2: 
Oferirea de servicii de ocupare individualizate 

Măsura 3.3: 
Acordarea de subvenţii pentru angajatori care angajează 
persoane vulnerabile 

Măsura 3.4: 
Oferirea de servicii personalizate pentru înființarea de 
afaceri şi ocuparea pe cont-propriu 

Măsura 3.5: 
Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea 
de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare afacere 
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Obiectiv general Obiective specifice Plan de acţiune Lista indicativă de intervenţii 

Obiectiv specific 4:  
"Creşterea accesului populației 
din comunitățile marginalizate 
la un învăţământ de calitate" 
 
Sector vizat: educaţie 

Măsura 4.1:  
Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor de educaţie 
antepreşcolară şi preşcolară  POR infrastructura de educaţie: 

• Construire/reabilitare/ 
modernizare de unităţi de 
învăţămînt preuniversitar (creşe, 
grădiniţe, şcoli) 

POCU acţiuni integrate în domeniul 
educaţiei ocupării și serviciilor sociale: 

• Educația timpurie de nivel ante-
preșcolar și preșcolar 

• Învățământ primar și secundar 

• Programe de tip a doua șansă 

• Campanii de informare 

• Servicii din domeniul social 

• Servicii din doemniul ocupării  

Măsura 4.2: 
Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor de educaţie în 
învăţămîntul şcolar 

Măsura 4.3:  
Organizarea de programe de tip zone prioritare de 
educație/ școală după școală 

Măsura 4.4:  
Realizarea de cursuri de alfabetizare şi programe de tip a 
doua şansă pentru persoanele adulte: 

 

Masura 4.5 
Campanii de informare care vizează desegregarea şcolară 
și campanii de constientizare destinate cresterii ratelor de 
mentinere in sistemul initial de invatamant 

Obiectiv specific 5:  
"Dezvoltarea și furnizarea 
serviciilor medico-sociale si 
juridice la nivelul comunității 
marginalizate din zona 

Măsura 5.1:  
Reabilitarea/modernizarea centrelor în care se vor putea 
acorda servicii medicale comunitare de îngrijire şi servicii 
sociale de bază 

POR infrastructura de sănătate, 
servicii sociale: 

• Reabilitarea / modernizarea 
centrelor comunitare integrate 
medico – sociale Măsura 5.2: 
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Obiectiv general Obiective specifice Plan de acţiune Lista indicativă de intervenţii 

analizată" 
 
Sector vizat: acces la servicii 

Oferirea de servicii sociale, comunitare integrate pentru 
copii, tineri, adulți din categoria persoanelor defavorizate 

 
POCU acţiuni integrate în domeniul 
dezvoltarii/furnizării de servicii 
(sociale/medicale/medico-sociale),  
acordării de asitenţă juridică pentru 
reglementări acte, domeniul ocupării 
și educației: 

• dezvoltarea/furnizarea de servicii 
sociale/ furnizarea de servicii, 
inclusiv în cadrul centrelor 
comunitare integrate (medico-
sociale) 

• activități de asistență juridică 
pentru reglementări acte 

• servicii din doemniul ocupării 

• servicii din domeniul educației 

Măsura 5.3: 
Asistență juridică pentru reglementarea actelor de 
identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a 
drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ 
servicii sociale. 

 

Obiectiv specific 6:  
"Promovarea 
multiculturalismului, a 
înțelegerii reciproce precum și 
prevenirea și combaterea 
discriminării" 
 

Măsura 6.1: 
Organizarea unor evenimente/ manifestări cultural-
artistice și ale valorilor interetnice comune  

 
Intervenţie resurse proprii 

Măsura 6.2 
Organizarea anuală de ateliere de lucru în scopul de a 
schimba atitudinea socială privind grupurile marginalizate  

Măsura 6.3: 
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Obiectiv general Obiective specifice Plan de acţiune Lista indicativă de intervenţii 

Sector vizat: comunitate şi 
imagine publică 

Parteneriat cu mass media locală pentru construirea unui 
mesaj pozitiv despre zonă și transformarea acesteia 

Măsura 6.4: 
Crearea unei aplicaţii software prin care cetăţenii din 
comunitatea marginalizată pot trimite SMS-uri privind 
situaţiile în care ei sunt victime ale discriminării, corupţiei, 
violenţei, abuzului sau exploatării pentru sesizarea 
instituţiilor cu atribuţii în domeniul respectiv 

 


