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Introducere 

 

Aplicarea mecanismului DLRC (Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) ca 

instrument pentru promovarea dezvoltării integrate şi implicării comunităţilor în dezvoltarea 

locală a condus la formarea unui parteneriat local în municipiul Mediaș, respectiv Asociația Grupul 

de Acțiune Locală ZUM Mediaș, cu rolul de a elabora și de a implementa o strategie de dezvoltare 

locală integrată, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, menită să conducă la 

dezvoltare economică şi socială la nivel local. 

Abordarea DLRC ține cont de necesitățile și potențialul local, pune accent pe cooperare și 

colaborarea în rețea și include elemente inovatoare în context local, prin schimbarile pe care le 

generează la nivelul comunității.  

În municipiul Mediaș, aplicarea instrumentului DLRC este orientată către zone cu populație aflată 

în risc de excluziune socială, astfel încât prin Strategia de Dezvoltare Locală dedicată acestor zone 

să se implementeze măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și 

excluziune socială. 

Teritoriul SDL este constituit dintr-o Zonă Funcțională și 5 Zone Urbane Marginalizate ce sunt 

cuprinse în evoluția urbanistică a Municipiului Mediaș. Cele 5 zone urbane marginalizate se 

suprapun exact peste 10 sectoare de recensământ identificate ca fiind marginalizate în Atlasul 

Zonelor Urbane Marginalizate. Alte 2 zone situate în interiorul teritoriului SDL și care au fost 

validate ca și zone urbane marginalizate conform indicatorilor cheie și pragurilor minimale de 

validare au fost incluse in ZUM-urile existente deorece se gasesc in imediata apropiere a acestora.   

Teritoriul SDL acoperit de parteneriat este caracterizat de elementele care definesc zona 

marginalizată, având în vedere că nu îndeplinesc un standard corespunzător pe niciunul din cele 3 

criterii, având deficit de capital uman (educație, starea de sănătate, mărimea și compoziția 

gospodăriei), un nivel scăzut de ocupare în sectorul formal și locuind în condițiile precare.  

Astfel, pe teritoriul SDL, populația marginalizată din zonele identificate, dispune de facilități 

precare destinate utilizării publice care ar conduce la creșterea spiritului comunitar precum: 

suprafețe reduse de spații verzi, lipsa/ număr redus de locuri de joacă amenajate pentru copii sau  

infrastructura de bază ce are pe alocuri o serie de deficiențe.  

Lipsa oportunităților de angajare a populaţiei din teritoriului SDL, în strânsă legătură cu lipsa 

abilităților cerute de piața muncii sau lipsa apetenței antreprenoriale a locuitorilor are impact 

direct asupra nivelului integrării pe piața forței de muncă a locuitorilor și implicit asupra nivelului 

de bunăstare al gospodăriilor.  
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Condiţiile de locuire sunt de cele mai multe ori inadecvate unui trai decent, pornind de la lipsa 

utilităţilor necesare traiului zilnic, supraaglomerarea spaţiilor de locuit, nesiguranţa locativă şi 

până la lipsa izolaţiei termice, lipsa igienizării subsolurilor sau aspectul degradat al scărilor de bloc.  

În contextul dat de situația teritoriului SDL, principalele obiective de dezvoltare stabilite de Grupul 

de Acțiune Locală (GAL) se referă la:  

• Reabilitarea infrastructurii edilitare şi dezvoltarea funcțională a spaţiilor publice urbane din 

zonele marginalizate urban în folosul unei comunități responsabile; 

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

socială; 

• Sprijinirea accesului și menținerii pe piața muncii populației marginalizate, inclusiv prin 

dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul comunității din zona analizată; 

• Îmbunătăţirea nivelului de educaţie al populaţiei din comunităţile marginalizate; 

• Îmbunătățirea accesului la servicii pentru populația din zonele urbane marginalizate; 

• Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea 

discriminării. 

1. Prezentarea generală a orașului sau municipiului (peste 20.000 locuitori) 

1.1  Principalele caracteristici geografice, incluzând hărți 

Municipiul Mediaş este situat în partea nord-vestică a judeţului Sibiu, la 55 km de Sibiu, 39 km de 

Sighişoara şi 41 km de Blaj, este aşezat în bazinul mijlociu al râului Târnava Mare, fiind una dintre 

cele mai vechi aşezări de pe Valea Târnavelor.   

Calculând distantele ce despart Mediaşul de principalele rute ale drumurilor naţionale şi 

europene, de căile de autostradă sau de căi ferate și aeroporturi, am remarcat următoarele: 

 Mediaşul se afla la o distanţă de 37 km de drumul european E60 ce trece prin Sighişoara; 

 Aeroporturile sunt situate la distanţe mici faţă de municipiul Mediaş: Sibiu - la 54 km; Târgu-

Mureş, la Vidrasău - la 58 km; Cluj-Napoca - la o distanţă de 120 de km. 

 Magistrala de cale ferată 300 pe traseul Bucureşti - Braşov – Episcopia Bihorului, traversează 

Municipiul Mediaş de la E – SV.  
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Fig.  1: Localizarea municipiului în cadrul județului Sibiu 

 
Sursa: http://pe-harta.ro/sibiu/, 2017  

Municipiul Medias are o suprafață de 6.265 ha împărțite după modul de folosință astfel:  

Modul de folosință pentru suprafață Hectare 

AGRICOLĂ 2,684 

Arabilă 1,558 

Pașuni 679 

Fânețe 349 

Vii și pepiniere viticole 69 

Livezi și pepiniere pomicole 29 

TERENURI NEAGRICOLE TOTAL 3,581 

Păduri și altă vegetație forestieră 1,725 

Ocupată cu ape, bălți 131 

Ocupată cu construcții 1,368 

Căi de comunicații și căi ferate 240 

Terenuri degradate și neproductive 117 

TOTAL 6,265 

 Mediaşul este o aşezare urbană de podiş. Clima este continental - moderată, cu atribute de podiş 

şi de culoar. Temperatura medie anuală este de  circa 9 C◦ iar precipitațiile medii anuale sunt de 

circa 650 mm/an. Reţeaua hidrografică de suprafaţă este formată din râul Târnava Mare, care 

străbate oraşul de la est la vest pe o lungime de 7,5 km. Spatiul geografic al Mediasului este 

dominat de pădurea de foioase. În ceea ce privește resursele naturale, municipiul este amplasat 

într-o zonă cu bogate resurse naturale (zăcăminte de gaz metan, sare, lemn, ape minerale 

clorosodice).   

1.2  Populația și caracteristicile demografice 

Analizele privind structura socio-demografică se bazează pe prelucrarea şi interpretarea datelor 

statistice oficiale, respectiv: 

- Baza de date Tempo On-line, INSE; 

http://pe-harta.ro/sibiu/
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- Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, INSE, 2002 şi 2011. 

În ceea ce priveşte evoluţia demografică, datele Institutului Național de Statistică indică, pentru 

luna ianuarie 2017, faptul că populația după domiciliu a municipiului Medias era de 58.149 de 

locuitori, reprezentând 12,49% din populaţia totală a Judeţului Sibiu, plasând localitatea în 

categoria oraşelor mici, în context naţional. Față de anul 2002, populația municipiului Mediaş s-a 

diminuat cu 7.178 persoane (-12,34%), in timp ce la nivelul judetului Sibiu a fost inregistrata o 

crestere a populatiei cu 2,17%1.  

Fig.  2: Evoluţia populației Municipiului Mediaş şi a județului Sibiu în perioada 2002 - 2017 

 
Sursa: Baza de date Tempo On-line, INSE 

La nivelul anului 2017, 12,26% din populaţia oraşului era reprezentată de copii sub 14 ani (0-14 

ani), 57,29% de adulţi (15-54 ani) şi 30,44% de persoane peste 54 ani (13,94% persoane intre 55 si 

64 de ani și vârstnici - 65 de ani şi peste - 16,50%). În comparaţie cu media judeţeană, ponderea 

populaţiei tinere este mai redusă, iar cea a populaţiei adulte mai ridicată, ceea ce indică existenţa 

unor resurse semnificative de forţă de muncă2.  

Sporul natural al populației a fost fluctuant în ultimii 15 ani, indicând o scădere naturală a 

populației, valorile înregistrate de acest indicator în ultimii 6 ani fiind negative. În ansamblul 

fenomenelor demografice, o importanță deosebită prezintă natalitatea și mortalitatea populației, 

implicate direct în evoluția numărului și structurii populației. 

Natalitatea, componentă principală a mișcării naturale a populației, a înregistrat cea mai mare 

valoare din ultimii 15 ani în anul 2006 (8,840/00), după care se constată un regres evident față de 

media ultimilor ani, ajungând în anul 2016 la valoarea de 6,310/00, nivel care se situează sub cel 

înregistrat în anul 2001 (8,61 0/00).  

Mortalitatea urmează o traiectorie sinusoidală în jurul valorii medii de 9,87 0/00 din ultimii 15 ani, 

cu o uşoară tendinţă de scădere3.   

                                                      
1 INS - Baza de date Tempo On-line, POP107D 
2 INS - Baza de date Tempo On-line, POP107 
3 INS - Baza de date Tempo On-line, POP201D, POP206D 
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Structura după vârstă a populaţiei municipiului Mediaș reflectă un proces lent, dar continuu, de 

îmbătrânire demografică, înregistrat de altfel la nivelul întregii ţări, determinat în principal de 

scăderea natalităţii, care a dus la reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani) şi 

creşterea ponderii populaţiei vârstnice de 65 ani şi peste. 

Din totalul populaţiei la nivelul anului 2017, 28.018 persoane erau de sex masculin (48,18% din 

total) şi 30.131 de sex feminin (51,81% din total). Gradul de feminizare al populaţiei este mai 

scazut decât media judeţeană de 51,24%4. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Mediaș se ridică la 47.204 

locuitori, în scădere cu 14,4% față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

55.153 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (83,52%), cu o minoritate de maghiari 

(10,48%), de romi (4,40%) şi germani (1,48%). Pentru 0,46% din populație, apartenența etnică nu 

este cunoscută5.  

La nivelul anului 2015, conform celor mai recente date disponibile ale INS, în municipiul Mediaș 

ponderea absolvenţilor unei forme de învăţământ liceal, era de 44,10%, în scădere faţă de 

perioada 2010 - 2014, în timp ce ponderea absolvenţilor unei forme de învăţământ postliceal este 

de 4,78%, în scadere faţă de aceeaşi perioadă de timp. Absolvenţii de învăţământ primar si 

gimnazial reprezintă la nivelul anului 2015 42,05% din total absolvenți, în timp ce ponderea 

absolvenților unei forme de învăţământ profesional este de 9,07%. Se remarcă faptul că în 

municipiul Mediaș nu sunt absolvenți de învățământ superior6.  

1.3  Patrimoniul natural 

Spațiile verzi la nivelul municipiului Mediaș acoperă, conform Institutului Național de Statistică 

(2016), o suprafață de 1.320.000 mp, rezultând o suprafață de 22,80 mp/locuitor7. Principalele 

spații verzi publice, cu acces nelimitat, amenajate de la nivelul municipiului sunt: 

1. Parcuri publice: Piața Regele Ferdinand I, parcurile sitate pe strazile Baznei, Barajului, M. 

Miles, M. Viteazul, Șt. O. Iosif însumand 2,41 ha 

2. Scuaruri in cartierele rezidentiale (ce totalizeaza un numar de 94 cu o suprafata de 41,6 ha) 

în zonele cartier Gura Câmpului, Vitrometan, După Zid, Moșnei și zona centrală 

3. Zone de agrement: Greweln (3,6 ha), Baraj Igișul Nou (16,1 ha), Eleșteu (6,5 ha) și Binder-

Bubi (15,3 ha) 

Alături de zonele de agrement mentionate mai sus, municipiul Mediaș beneficiază și de zone 

destinate plimbărilor, în spații particulare din Parcul Trei Stejari, zona Binder-Bubi (11 ha), 

                                                      
4 INS - Baza de date Tempo On-line, POP107D 
5 INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, 2002 şi 2011 
6 INS - Baza de date Tempo On-line, SCL109D 
7 Municipiul Mediaș - Registrului Local al Spațiilor Verzi (2016) 
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propietatea unui investitor particular, dar si zonele de liziera a padurilor situate in extravilanul 

municipiului.  

Zona municipiului Mediaș este defavorizată din punct de vedere al calității aerului, din cauza unor 

depășiri ale cotelor maxime admise pentru conținutul de pulberi in suspensie și datorită 

concentrației de SO2 din aer. Există trei factori importanți ce sunt responsabili pentru poluarea 

zonei: SC Sometra SA din Copșa Mică, aflată în apropiere de municipiul Mediaș, operatorii 

industriali din Mediaș si sursele mobile din trafic8. Conform Planului de menținere a calității aerului 

în județul Sibiu 2016 – 2020 la nivelul județului, monitorizarea calităţii aerului se realizează în 

cadrul sistemului de monitorizare continuă a calităţii aerulrâui, în cele patru staţii automate, cu 

transmitere online a datelor, amplasate în zone reprezentative ale judeţului. Funcţionarea celor 

patru staţii este continuă, 24 ore din 24, şapte zile pe săptămână. Cele patru staţii sunt amplasate 

în municipiul Sibiu (SB1 şi SB2), Copşa Mică (SB3) şi Mediaş (SB4). Statistica efectuată pe datele 

înregistrate în anul 2016 indică o evoluţie bună a calităţii aerului.  

Apa de suprafață ce alimentează municipiul Mediaș provine, în principal din râul Târnava Mare, la 

care se adaugă și pârâurile Buzd, Curciu și Păucea captarea apei facându-se printr-un baraj, în 

amonte de Mediaș. Apa brută provenită din sursa de alimentare cu apă a municipiului Mediaș este 

încadrată în standardul de calitate II, ceea ce semnifică un nivel calitativ inferior. Apa brută cu care 

este alimentat municipiul are un înalt grad de turbicitate si de aceea calitatea apei potabile 

distribuite către populație de operatorul regional S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A este o preocupare 

constantă. În ceea ce priveşte buletinele de analiză a apei, S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. 

prelevează de 6 ori pe zi apa din Staţia de Tratare Mediaş, timp de 7 zile pe săptămână. 

Concentraţia de clor se analizează din oră în oră sau de câte ori o impune situaţia. Analizele 

efectuate periodic în laboratoarele companiei sunt dublate de cele săptămânale sau bi-

săptămânale ale Autorităţii de Sănătate Publică Mediaş. Conform Raportului privind calitatea apei 

potabile în județul Sibiu în anul 2015, la nivelul municipiul Mediaș, în cursul anului 2015, procentul 

de conformare a analizelor chimice și microbiologice, a fost de 99,35%. S-au înregistrat 

neconformități, doar la un parametru indicator, clor rezidual Iiber în rețea. Procedeul de tratare a 

apei a fost complet automatizat. Același raport menționează faptul că în urma analizelor 

efectuate, din totalul de 19 fântâni și izvoare existente în municipiul Mediaș, 4 corespund atât din 

punct de vedere chimic cât și microbiologic, alte 5 izvoare corespund la o singura probă, din cele 2 

analizate, alte 8 fântâni nu corespund la nici una din cele doua probe, iar 2 dintre fântâni sunt 

defecte.  

                                                      
8 Planul de menținere a calității aerului în județul Sibiu 
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Staţia de epurare a municipiului Mediaș a fost proiectată să funcţioneze la un debit maxim zilnic 

de 24858,0 mc/zi = 287,7 l/s, iar încărcarea organică pentru care a fost dimensionată este de 

74.000 locuitori echivalenți. Noua staţie de epurare a fost reabilitată şi extinsă în cadrul lucrărilor 

aferente unui proiect depus pe POS Mediu, fiind prevăzută în prezent cu trei trepte de epurare: 

mecanică,  biologică şi terţiară (de îndepărtare a azotului şi fosforului în exces). În viitor, ca urmare 

a extinderii infrastructurii de apă uzată, stația va deservi  şi localităţile învecinate (comunele Alma, 

Brateiu, Dârlos, Valea Viilor, Târnava şi oraşul Copşa Mică). 

1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural 

Patrimoniul construit al municipiului Mediaș este unul bogat, cuprinzând cetăți, castele, muzee, 

biserci, monumente, la acesta adăugându-se elementele de patrimoniu imaterial (tradiții, 

obiceiuri, gastronomie, etc.). Civitas Mediensis și-a conservat trecutul istoric in 17 turnuri și 

bastioane, ziduri multiseculare înalte de peste 7 metri, 3 porți principale și 4 secundare de acces în 

vechea cetate. Centrul istoric al orașului apare ca un muzeu în aer liber. Monumentele medievale 

din piața castelului sunt unice in Transilvania. 

Principalele edificii, monumente arhitecturale remarcabile, elementele de identitate locală sunt9: 

- Cetatea medievală - Lucrările fortificaţiilor cetăţii medievale din Mediaş sunt datate în 

jurul anului 1490 şi s-a emis ipoteza terminării acestei construcţii în perioada precedentă 

anului 1534. Construcţia cetăţii a prevăzut 2.400 metri de ziduri de apărare, care, la 

începutul secolului al XVIII-lea cuprindea trei porţi principale, patru porţi secundare şi 

şaptesprezece turnuri şi bastioane din care au rămas în picioare aproximativ 1845 metri, 

împreuna cu două porţi principale, una secundară, şase turnuri şi bastioane, un bastion 

păstrându-se fragmentar. 

- Castelul sau „Cetăţuia" - este un ansamblu arhitectonic ce datează din secolul al XV-lea 

situat în centrul oraşului, în jurul Bisericii Evanghelice Sf. Margareta, pe o colină ce domină 

Piaţa Regele Ferdinand, fiind alcătuit, iniţial, din două rânduri de ziduri şi cinci turnuri de 

apărare. În acelaşi ansamblu arhitectonic mai sunt plasate: clădirea Primăriei vechi, Casa 

parohială şi Scara acoperită. 

- Muzeul municipal - este amplasat în clădirea unei foste mănăstiri franciscane datând din 

sec. XV are trei secţii de bază: istorie, etnografie-artă şi ştiinţele naturii. Patrimoniul 

Muzeului Municipal Mediaş este constituit din peste 15.000 piese, unele dintre ele fiind 

considerate ca având valoare de patrimoniu naţional.  

                                                      
9 Strategia de dezvoltare durabilă Mediaș in Europa 2020 
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- Biserica „Sf. Margareta" - datează din 1447, construcţia fiind finalizată în anul 1482. A fost 

trecută, în anul 1545, din proprietatea călugărilor benedictini în aceea a comunităţii 

evanghelice luterane, în jurul ei gravitând viaţa spirituală a comunităţii săseşti locale.  

- Biserica Franciscană - este o construcţie ce datează din perioada secolului al XV-lea. Există 

dovezi conform cărora în anul 1444 biserica se afla în posesia călugărilor franciscani.  

- Biserica greco-catolică - este un monument realizat în stil clasic, ce datează de la începutul 

secolului al XIX-lea. 

- Casa memorială Stephan Ludwig Roth – se afla in administrarea Muzeului Municipal și 

adăpostește, alături de expoziții de fotografie, documente ilustrând activitatea educativă, 

publicistică și revoluționară dar și o seamă de alte piese valoroase.  

Centrul vechi al municipiului Mediaş este locul în jurul căruia sunt aşezate majoritatea 

obiectivelor. Centrul vechi a fost punctul de întâlnire al micilor producători de cereale, sticlă, al 

olarilor, textiliştilor - care veneau aici pentru a-şi vinde marfa. Centrul vechi a mai fost folosit ca 

piaţă pentru locuitorii Mediaşului. 

Atât patrimoniul construit cât şi cel natural care caracterizează municipiul Mediaș, sunt elemente 

care întăresc potenţialul foarte ridicat pentru practicarea următoarelor tipuri de turism: 

- turismul istoric şi cultural; 

- turism de relaxare/agrement; 

- turism ecologic. 

În sprijinul acestor tipuri de turism ce se pot practica, municipiul Mediaș asigură baza materială 

necesară cazării turiștilor. Astfel la nivelul anului 2016, conform datelor INS, capacitatea de cazare 

turistică a municipiului Mediaș era următoarea: 14 unități de primire turistica din care 7 hoteluri, 1 

motel, 1 vilă turistică, 3 pensiuni turistice și 2 pensiuni agroturistice, cu o capacitate de cazare de 

553 de locuri. Infrastructura de cazare a crescut în ultimii 5 ani, numărul structurilor de cazare au 

crescut cu peste 35% faţă de anul 2011. Structurile de cazare existente în Mediaș sunt structuri 

mici și medii, având o capacitate de maxim 186 de locuri, conform datelor Ministerului Turismului.  

Evoluția numărului de turiști și a numărului de vizitatori din ultimii 5 ani a fost relativ constanta cu 

mici fluctuații descendente în primii 3 ani de analiză (2012, 2013 și 2014) și o creștere 

spectaculoasă de peste 50% in anul 2015, toate acestea indicând o evoluție pozitivă a turismului în 

municipiu, fiind caracterizată de sejururi scurte. Durata medie a unui sejur a fost de 1,55 zile în 

anul 2016, în scădere faţă de anii anteriori. Durata scăzută a sejurului indică un turism de tranzit şi 

de weekend, cu impact nefavorabil asupra activităţii agenţilor economici din turism, dar cu 

potenţial de creştere având în vedere perspectivele de dezvoltare şi atu-urile municipiului care ar 

putea favoriza dezvoltarea acestui domeniu al turismului. 
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1.5  Locuirea și accesul la utilități 

În anul 2016, în municipiul Mediaș se regăsesc un număr de 21.869 locuințe, conform datelor 

I.N.S., din care 97,12% sunt în proprietate privată. Numărul locuințelor este în continuă creștere în 

ultimii 15 ani, înregistrând o creștere cu 3,23% în anul 2016 față de anul 200210.  

Locuințele din municipiu au o suprafața medie de 49,40mp, în creștere față de anii anteriori iar 

fiecare locuitor dispune de o suprafaţă medie locuibilă de 18,53mp pe cap de locuitor.  

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuinţelor din anul 

2011, în municipiul Mediaș au fost au fost înregistrate 7.371 clădiri cu locuințe, în care se aflau 

21.144 locuințe convenționale, respectiv 17.556 de gospodării ale populaţiei11.  

Numărul locuinţelor convenţionale a crescut cu 3,23% faţă de anul 2002, în contextul construcţiei 

de noi locuinţe private. Numărul locuinţelor aflate în proprietate publică a scăzut însă cu 29,61%, 

având în vedere reducerea surselor de finanţare alocate pentru construcţia de locuinţe sociale şi 

pentru tineri. 

Din totalul locuinţelor convenţionale din judet, 81,97% au alimentare cu apă în locuinţă, 79,74% 

au instalaţie de canalizare şi 53,05% au încălzire centrală. În municipiul Mediaș, 94,15% din 

locuinţe sunt dotate cu bucătărie în interiorul locuinţei şi 90,75% dispun de baie12.  

Conform informațiilor transmise de serviciile de specialitate din Primăria Mediaș, în cadrul 

municipiului există 243 de locuințe sociale. 

La nivelul municipiului Mediaș, reţeaua simplă de distribuţie a apei potabile are o lungime totală 

de 125,7 km, care a fost extinsă după anul 2002 in fiecare an13. Față de anul 2002 lungimea 

acesteia a crescut cu 51,08%. Rețeaua de distribuție apă potabilă a municipiului Mediaș a fost 

reabilitată și extinsă în cadrul investițiilor efectuate la nivelul Proiectului „Extinderea și reabilitarea 

sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu”. 

În anul 2016, cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din localitate a fost de 

1.873.000 mc, dintre care 1.430.000 mc pentru consumatorii casnici şi 443.000 mc pentru cei non-

casnici (întreprinderi, instituţii publice). Faţă de anul 2002, consumul de apă din Municipiul Mediaș 

a scăzut cu 57,10%, pe fondul restrângerii activităţii industriale din oraş, dar şi a contorizării 

consumului şi a reducerii pierderilor din reţea14. 

                                                      
10 INS - Baza de date Tempo On-line, LOC101B 
11 INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, 2011 
12 INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, 2002 şi 2011 
13 INS - Baza de date Tempo On-line, GOS106B 
14 INS - Baza de date Tempo On-line, GOS108A 
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La nivelul anului 2016, lungimea totală a reţelei simple de canalizare din localitate era de 178 km 

lungime care nu acoperă toată suprafața locuită a municipiului. Față de anul 2002, lungimea 

conductelor de canalizare s-a extins cu 120,3 km15.   

Reţeaua de distribuţie a energiei electrice din municipiu deservește întreaga suprafață a localității, 

fiind operată de compania privată Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA 

– Sucursala de distribuție a energiei electrice Sibiu (SDEE Sibiu).  

S.D.E.E. Sibiu răspunde de funcționarea instalațiilor energetice proprii în condiții de calitate, 

siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului înconjurător. Instalațiile energetice din 

patrimoniul S.D.E.E. Sibiu sunt linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni de funcționare de 

110 kV, 20 kV, 6 kV și 0,4 kV, precum și stații de transformare 110 kV /MT, posturi de transformare 

MT/0,4 KV și grupuri de măsură a energiei electrice16. 

În municipiul Mediaș producerea de energie termică se realizează local, având drept combustibil 

gazele naturale. E.ON Gaz Distribuție S.A Târgu Mureș este distribuitorul de gaze naturale din 

municipiul Mediaș. Municipiului Mediaș îi este furnizat gaz natural prin trei stații de predare din 

sistemul de conducte Copșa – Mediaș, Bazna – Mediaș și Copșa – Bratei. Rețeaua de distribuție 

acoperă integral Municipiul MEDIAȘ, 100% dintre străzi având acces la ea17. 

Între 2008 și 2012 E.ON Gaz Distribuție S.A. a investit substanțial în modernizarea rețelei. Și în 

viitor continuarea acestor investiții în sistemul de distribuție a gazelor naturale vor îmbunătăți 

siguranța în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor și vor contribui la atingerea 

standardelor europene privind siguranța și nivelul calității serviciilor. În anul 2016 lungimea totală 

a conductelor de distribuție a gazelor natulale, la nivelul municipiului Mediaș, era de 182,2 km cu 

36,5 km mai mult decat la nivelul anului 2002. Consumul de gaze naturale  

În anul 2016, potrivit informațiilor furnizate de INS prin baza de date Tempo On-line, cantitatea de 

gaze naturale distribuită consumatorilor din localitate a fost de 72.615 mc, dintre care 18.366 mc 

pentru consumatorii casnici şi 54.249 mc pentru cei non-casnici (întreprinderi, instituţii publice). 

Faţă de anul 2002, consumul de gaze naturale din Municipiul Mediaș a scăzut cu 24,39%, pe fondul 

restrângerii activităţii industriale din oraş.  

Managementul deseurilor în municipiul Mediaș este asigurat de catre operatorul de servicii 

publice Eco-Sal SA. La nivelul anului 2016 la Centrul operational Mediaș al operatorului, în 

copartimentul colectare deșeuri, există: 80 de puncte de colectare a deșeurilor menajere cu 

containere supraterane de 1,1 mc, 12 puncte de colectare a deșeurilor menajere cu ontainere 

supraterane de 0,120 ltr., 64 de containere subterane pentru colectarea deșeurilor menajere, 155 

                                                      
15 INS - Baza de date Tempo On-line, GOS110A 
16 Actualizarea Programului de Eficiență energetică al municipiului Mediaș 
17 Actualizarea Programului de Eficiență energetică al municipiului Mediaș 
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de puncte pentru colectarea deșeurilor de ambalaje, 6 containere subterane pentru colectarea 

separată a deșeurilor de ambalaje18.   

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

La nivelul anului 2015, în Municipiul Mediaș erau înregistraţi 18.022 de salariaţi, ceea ce reprezintă 

15,03% din totalul angajaților din Judeţul Sibiu. Faţă de anul 2002,  numărul de salariaţi din oraş a 

scăzut cu 348 de persoane reprezentând -1,93%, pe fondul închiderii unor unităţi economice 

importante sau a restructurării acestora, dar şi a migraţiei externe a forţei de muncă. Reducerea  

numărului de locuri de muncă din zonă se menţine din anul 2002 până în 2006 urmând apoi o 

creștere semnificativă a locurilor de muncă în perioada 2007-2008, pentru ca în periada de criză 

economică si imediat după (2009-2012) numărul de salariați să scadă lent dar constant. Începând 

cu anul 2013 numărul de salariați din municipiul Mediaș este într-o continua creștere.  

 

Fig.  2: Evoluţia numărului de salariaţi din Mediaș şi judeţul Sibiu, în perioada 2002-2015 

 
Sursa: Baza de date Tempo On-line, INSE, FOM104D 

În luna iulie 2017, ultima pentru care există date statistice oficiale, la nivelul Municipiului Mediaș 

erau înregistraţi 310 şomeri, dintre care 160 de sex masculin şi 150 de sex feminin, ceea ce 

reprezintă 6,12% din totalul persoanelor fără loc de muncă din Judeţul Sibiu. Statistică arată faptul 

ca tendința este   

La nivelul anului 2016, structura agenților economici din Municipiul Mediaș, după obiectul 

principal de activitate era următoare: 

 

 

                                                      
18 Raport de activitate 2016 SC ECO-SAL SA 
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Tabelul nr.  1: Structura agenților economici din Municipiul Mediaş, după obiectul principal de 

activitate 

Obiectul de activitate 
Număr de 

firme la 
31.12.2016 

Cifra de afaceri 
totală (lei) la 
31.12.2016 

Numărul de 
salariați la 
31.12.2016 

Agricultură și silvicultură 8 13,067,593 71 

Industria extractivă 4 3,420,791,602 6159 

Industria prelucrătoare 113 1,509,001,973 8528 

Producția și furnizarea de energie electrică, 
termică, gaze, distribuția apei, salubritate, 
gestiunea deșeurilor, activități de 
decontaminare 

2 0 0 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 

11 46,045,049 465 

Construcții 126 112,424,577 839 

Comerț cu amănuntul și ridicata, repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor  

338 635,652,198 1806 

Transport și depozitare 161 1,917,473,492 5422 

Hoteluri și restaurante 73 47,375,663 437 

Informații și comunicații 31 8,523,385 71 

Intermedieri financiare si asigurări 19 3,485,786 58 

Tranzacţii imobiliare 34 21,881,457 72 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 97 30,393,998 238 

Activităţi de servicii administrative şi 
activităţi de servicii suport 

64 45,915,793 822 

Învăţământ 0 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială  13 1,721,009 40 

Activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative 

16 6,601,980 81 

Alte activităţi de servicii 10 3,517,746 32 

TOTAL 1,156 7,829,521,919 25,217 

Sursa: Baza de date www.listafirme.ro  

Dintre firmele care au sediul social în municipiul Mediaș, cele mai multe (338 firme, 29,24%) au 

domeniul principal de activitate în sectorul de comerţ. Următorul ca pondere sub aspectul 

numărului de firme îl reprezintă sectorul de transport și depozitare cu un număr de 161 de 

societăți, ceea ce reprezintă o pondere de 13,93% din totalul firmelor ce activează in Mediaș  La 

nivel de cifră de afaceri industria extractivă deține supremația cu 43,69% din total cifra de afaceri 

la nivel de municipiu, datorită faptului ca Mediaşul este situat în zona cu cele mai importante 

http://www.listafirme.ro/
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zăcăminte gazeifere din Transilvania şi din ţară iar în municipiu se află cel mai important 

producător şi furnizor de gaze naturale din România: S.N.G.N. ROMGAZ S.A., precum şi Societatea 

Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Sectorul care crează cele mai multe locuri de 

muncă la nivelul municipiului Mediaș este industria prelucrătoare cu 33,82% din numărul total de 

locuri de muncă existente în Mediaș.   

Ponderea micro-întreprinderilor, în totalul firmelor existente în municipiul Mediaș, este de 

87,66%, în timp ce întreprinderile mici şi mijlocii ocupă o pondere de 11,73% iar întreprinderile 

mari sunt prezente în proporţie nesemnificativă de 0,60%.  

În perioada 2012-2016, sectorul industrial a înregistrat creșteri nominale ale cifrei de afaceri, atât 

în ceea ce privește industria extractivă, cât și în ceea ce privește industria prelucrătoare. Totuși, 

industria extractivă înregistrează o scădere a cifrei de afaceri în ultimii 3 ani, după o creștere 

spectaculoasă în anul 2014. Industria de extracție a gazelor naturale rămâne încă o activitate 

economică de bază la nivelul Municipiului Mediaș.  

Industria prelucrătoare se menține la un nivel constant, si extrem de dezvoltat având în vedere 

faptul ca se găsește pe locul 4 ca și pondere în total număr firme la nivel de municipiu cu 113 firme 

în 2016, care activează în acest sector care generează 8.528 locuri de muncă și o cifră de afaceri de 

1.509.001.973 lei19.  

Sectorul construcțiilor reunește un număr de 126 de firme, cu o cifră de afaceri de circa 112 mil.lei 

și 839 de salariați, la nivelul anului 2016. 

Comerțul reprezintă sectorul economic cu cea mai mare pondere a numărului de firme active 

(338). Aceste societăți au generat o cifră de afaceri la nivelul anului 2016 de 635,5 mil. de lei cu 

7,49% mai mare decât în urmă cu 3 ani. Acest sector generează 1.806 locuri de muncă cu aproape 

11% mai multe decât în urmă cu 5 ani. 

Sectorul de servicii este și el bine reprezentat la nivelul anului 2016 de un numar de 554 de firme 

ceea ce reprezintă o creștere de 21,84% în ultimii 5 ani. Acest sector de activitate generează nu 

mai puțin de 7.349 de salariați și o cifră de afaceri de 2.092,5 mil. de lei în creștere cu 31,56 % față 

de anul 2012.     

În perioada 2012-2016, s-au înregistrat creșteri nominale ale cifrei de afaceri în aproape toate 

domeniile, cele mai mari fiind raportate în sectoarele: industrie prelucratoare (137,36%), 

învățământ (118,50%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (111,39%), activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice (101,02%), hoteluri și restaurante (70,08%). Există și domenii în 

care s-au înregistrat scăderi ale valorii cifrei de afaceri raporată la anul 2012, acestea fiind: 

                                                      
19 Baza de date www.listafirme.ro 
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informații și comunicații (- 46,90%), industria extractivă (-11,12%) și construcțiile cu o scădere de 

5,06%. 

1.7  Instituții locale și servicii publice 

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș cuprinde următoarele 

compartimente, direcţii şi servicii: 

- în subordinea Primarului funcţionează Cabinetul Primarului; Compartimentul de Audit; 

Compartimentul Situații de Urgență Securitatea Muncii și Protecția Mediului; Biroul Proiecte; 

Biroul Unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor de utilități publice; Administratorul 

Public; Direcţia Economică (cu Serviciul Buget-Contabilitate, Corp Control Comercial, 

Compartimentul Resurse Umane Salarizare, Compartiment Informatică); Direcția Arhitect Şef (cu 

Serviciul Autorizări și Disciplină în Construcții şi Compartiment Urbanism); Direcția Tehnică (cu 

Serviciul Investiții, Compartiment Transport Energetic, Compartiment Infrastructură); Direcţia 

Poliţia Locală; Serviciul Public de Ecologizare; Direcția Fiscală Locală; Direcția Municipală de 

Cultură, Sport, Turism și Tineret; Direcția de Asistență Socială; Unitatea Medico-Socială; Spitalul 

Municipal Mediaș. 

-  în subordinea Viceprimarului funcţionează Direcția Patrimoniu cu Serviciu Patrimoniu (având trei 

compartimente – Evidență patrimoniu, Spațiu locativ și Verificare monitorizare contracte 

domeniul public) și Serviciul Comunitar de Cadastru și Agricultură (cu Biroul Cadastru Topometrie, 

Compartiment Agricultură și Compartiment Administrare Patrimoniu); Serviciul Învățământ 

Sănătate. 

- în subordinea Secretarului municipiului funcţionează: Direcția Administrație Publică Locală cu 

Serviciul de Relații Publice (având doua compartimente: Centrul de informare cetățeni și Relații), 

Biroul Administrație Publică, Compartiment Juridic Contencios, Compartiment Registrul Agricol, 

Compartiment Contractarea Serviciilor Sociale, Compartiment Autoritatea Tutelară.  

În ceea ce priveşte domeniul educaţiei, în Municipiul Mediaș funcţionează 22 de unități de 

învățământ cu personalitate juridică în care în anul școlar 2015/2016 au fost înscriși un număr de 

7.651 elevi astfel20: 5 licee – 1.660 elevi; 10 școli cu clasele I-VIII – 3.569 elevi; 7 grădinițe – 1.521 

preșcolari.  

În subordinea Primăriei municipiului Mediaș funcţionează două creşe care oferă servicii sociale cu 

program de zi. 

În municipiul Mediaş sunt acreditate centre de servicii sociale primare cele ale Fundaţiei 

„Andreea” şi Asociaţiei „Filantropia Buna Vestire Mediaş”, pe lângă cel al Direcţiei de Asistenţă 

Socială Mediaş din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaş şi cel al Spitalului Municipal 

                                                      
20 Raportul Primarului Privind Activitatea Desfăşurată în Anul 2016 
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Mediaş – Compartimentul de asistenţă socială. În municipiul Mediaș serviciile destinate victimelor 

violenţei în familie sunt acoperite doar printr-un centru rezidenţial - Centrul pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie. În municipiu Mediaş furnizorii de servicii sociale destinate 

adulţilor au acreditate următoarele servicii: 

- furnizorii publici: 2 centre rezidenţiale în cadrul DGASPC Sibiu, o Unitate de Asistenţă Medico-

Socială aflată în subordinea Consiliului judeţean, iar în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş 

funcţionează următoarele servicii sociale acreditate: 1 cămin pentru vârstnici, 1 compartiment de 

îngrijitori la domiciliu, 2 compartimente de locuinţe sociale, 1 adăpost de noapte pentru 

persoanele fără adăpost. 

- furnizorii privaţi asigură următoarele servicii destinate adulţilor 2 servicii de îngrijire la domiciliu, 

2 centre de zi pentru persoanele cu dizabilități. 

Rețeaua de furnizori de servicii medicale, la nivelul municipiului Mediaș, cuprinde asistența 

medicală primară, Spitalul Municipal Mediaș, ambulatoriu de specialitate clinic, policlinici private, 

cabinete medicale și de asistenta medicală, farmacii. În municipiul Mediaș, conform datelor 

furnizate de INS prin baza de date Tempo On-line, își desfășoară activitatea un numar de: 10 

cabinete medicale de medicină generală, 36 de cabinete medicale de familie, 1 policlinică privată, 

1 unitate medico-socială, 1 Spital municipal cu 1 ambulatoriu de specialitate, 1 dispensar medical, 

4 cabinete medicale școlare, 42 de cabinete stomatologice, 40 de cabinete medicale de 

specialitate, 2 laboratoare medicale și 10 laboratoare de tehnică dentară și 20 de farmacii. 

Infrastructura de transport public local în municipiul Mediaș21 este asigurat în prezent de 

compania de transport Meditur SA având un parc de 8 microbuze, 29 autobuze şi 11 troleibuze. 

Există 8 trasee de autobuz având o lungime de aproximativ 160 de km și 3 trasee de troleibuze cu 

o lungime totală de aproximativ 25 de km cale dublă. 

În municipiul Mediaș funcționează Sala Sporturilor22 în administrarea Direcție municipale pentru 

cultură, sport, turism și tineret. Există alte 2 săli de sport la nivelul unităților școlare amenajate 

conform parametrilor impuși de federațiile de specialitate (handbal și baschet).  

1.8  Organizații ale societății civile 

În municipiul Mediaș, sunt înregistrate 493 de organzații neguvernamentale23, din care 405 

asociații, 86 de fundații și 2 federații.   

Organizațiile societății civile au un rol important în viața socială a municipiului Mediaș prin 

proiectele pe care le deruleză în vederea susținerii comunității locale. Cele mai active și 

                                                      
21 Actualizarea Programului de Eficiență Energetică al Municipiului Mediaș 
22 Strategia de dezvoltare durabilă Mediaș in Europa 2020 
23 Ministerul Justiției - Registrul Național ONG (http://www.just.ro/registrul-national-ong/) 
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importante organizații ce activează la nivelul municipiului Mediaș în domeniul susținerii populației 

vulnerabile sau în situații de risc de pe raza orașului sunt24: 

Denumire organizație Domenii de intervenție 

Fundația Caird Asistență socială pentru copii, tineri, familii; Dezvoltare socială, 
ameliorarea problemelor sociale; Fundația a dezvoltate relații 
de parteneriat, și colaborare cu entitați similare din Canada 

Asociația Filantropia Buna 

Vestire 

Consiliere socială în situații precum: izolare socială, risc de 
separare de părinți, situație de dificultate în familie, sărăcie, 
sărăce extremă, neglijare. 

Fundația SERA Protejarea drepturilor copiilor; Sprijin financiar și asistență 
tehnică pentru alte fundații și asociații din domeniu; Acordarea 
de ajutoare financiare unor unități de ocrotire a copilului. 

Casa Estera Asistență socială pentru copii, tineri, familii 

Civitas Mediensis Asistență socială pentru copii, tineri, familii, persoane vârstnice, 
persoane cu handicap; ajutor material/financiar pentru 
persoanele aflate in dificultate 

Asociația de ajutorare a 
diabeticilor și bolnavilor 
oncologici 

Servicii de îngrijire: ajutor pentru igienă, consiliere, îngrijire 
medicală, recuperare, reabilitare. Asociația a dezvoltat relațtii 
de parteneriat cu administrația din Posano, Italia 

Asociația de turism și ecologie 
Dianthus 

Asitență socială pentru copii și tineri 

Asociația pentru protejarea și 
ajutorarea handicapaților 
cardiaci operați din România – 
filiala Mediaș 

Servicii sociale adresate persoanelor cu nevoi speciale 

Societatea internațională 
pentru drepturile omului 

Consiliere în favoarea drepturilor omului; servicii sociale 
adresate copiilor, tinerilor, familiilor, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu nevoi speciale, comunităților etnice, victimelor 
abuzului 

Asociația Eco Pescar Acțiuni cu specific ecologic;  

Asociația handicapaților 
neuromotori si invalizi 

Acordarea de ajutor umanitar și servicii sociale copiilor și 
persoanelor cu nevoi speciale 

Asociația femeilor ecumenice 
2005 

Asistență socială pentru femei în dificultate 

Asociația pentru persoane cu 
handicap mental (ARPEHAM) 

Servicii sociale de protecție, gazduire, îngrijire personală, 
consiliere, recuperare, integrare/reintregrare socială pentru 
persoanele cu handicap mental.  

                                                      
24 Strategia de Dezvoltare a Municipiului Mediaș 2008-2015 / 2016-2022 
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Denumire organizație Domenii de intervenție 

Fundația Hermann Oberth Asitență socială pentru copii și tineri 

Fundația lumina – Casa de copii 
orfani 

Asistență socială pentru copii, tineri, familii, persoane cu 
handicap; Ajutor material/financiar pentru saraci  

Asociația pentru dezvoltare 
armonioasă SAR ANDO CERO 

Acordarea de asistență morală, juridică și consiliere în domeniul 
colaborării interetnice și intergrării în muncă a comunităților 
etnice rrome, cu antecedente penale, handicap, sau fară 
pregatire profesională  

Asociația culturală Mediașul 
Nostru 

Asistență socială pentru copii, tineri, familii, persoane vârstnice, 

Asociația nevăzătorilor Asistență socială pentru tineri, persoane vârstnice și persoane 
cu handicap; Servicii de îngrijire, consiliere, recuperare și 
reabilitare 

Asociația Phoenix Speranța Asistență socială persoane cu handicap; dezvoltare socială, 
ameliorare probleme sociale, locuri de muncă, instruire si 
asistență; Servicii de îngrijire, consiliere, recuperare, reabilitare 

1.9  Experienţa locală privind proiectele cu finanţare europeană 

Principalele proiecte cu finanţare europeană derulate de către Municipiul Mediaș în ultimii 5 ani 

sunt: 

Titlul proiectului: 
Activ vs. Pasiv Complex de servicii de sustinere a integrarii sociale a 

persoanelor vulnerabile 

Perioada: 01.04.2016 – 30.09.2018 

Bugetul (în lei): 5.414.368 

Sursa de finanțare: Asociatia The Velux Foundation Villum Fonden Danemarca 

Aplicantul: Asociatia Phoenix Speranta 

Partenerii: Municipiul Medias, Asociatia Habitat for Humanitz Romania 

Principalele 

activități: 

Activitati manageriale; Dezvoltarea unui model/program ca o baza de lucru 

a integrarii socio/profesionale a persoanelor vulnerabile; Construirea 

Complexului de servicii de integrare socio-profesionale a persoanelor 

vulnerabile; Actiuni pregatitoare pentru asigurarea logistice, 

organizationale si functionale ale complexului; Identificarea si evaluarea 

grupului tinta 

Numărul și tipul 

grupului țintă vizat: 
370 tineri sub 25 de ani 

Stadiul: In desfasurare 
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Titlul proiectului 
ProActiv – Program integrat de ocupare pe piaţa muncii din regiunile Nord 
Est, Sud Muntenia şi Bucureşti Ilfov 

Perioada:   31/03/2014 - 31/12/2015 

Bugetul:  Valoare totală a proiectului: 5,628,554.00 lei  

Sursa de finanţare:  F.S.E. prin POSDRU 2007 – 2013 Investește în oameni!; POSDRU 5.1 CPP 125 

Aplicantul:  SC RomActiv Business Consulting SRL 

Parteneri: 
SC Profile Business Consulting SRL, AJOFM Iași, AJOFM Bacău, AJOFM 
Dambovița, AJOFM Argeș, AJOFM Ilfov 

Principalele 
activități: 

• Consiliere oferită șomerilor pentru găsirea unui loc de muncă/ 
demararea unei afaceri sau activitati independente  

• 48 sesiuni de cursuri de calificare și de specializare; 12 seminarii 
interactive; 14 târguri de locuri de muncă 

Numărul și tipul 
beneficiarilor: 

• 800 şomeri şi persoane în căutarea unui loc de muncă 

Comunitatea ţintă: 
Persoane din regiunile Nord Est, Sud şi Bucureşti Ilfov cu o situație dificilă pe 
piața muncii precum persoanele în căutarea unui loc de muncă, șomeri. 

Stadiul proiectului  Finalizat  

Impact:  

peste 800 de beneficiari de servicii de informare și consiliere profesională; 
52 de cursuri organizate, din care: 16 cursuri de calificare, 32 de cursuri de 
specializare și 4 cursuri de competențe antreprenoriale, la care au participat 
808 persoane; 12 seminarii interactive organizate la care au participat 449 
de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și 186 de societăți 
comerciale (potențiali angajatori); peste 170 de persoane au beneficiat de 
consultanță antreprenorială, din care 14 persoane au demarat o afacere 
independentă; 100 de protocoale de colaborare cu agenți economici 
încheiate; 200 beneficiari de planuri individuale de mediere și participanţi la 
interviuri de angajare intermediate; 12 târguri de locuri de muncă 
organizate, cu peste 200 de societăți comerciale și peste 650 de persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă; peste 100 de persoane și-au găsit loc 
de muncă în termen de 6 luni de la finalizarea cursului la care au participat și 
în urma activităților de mediere. 

 

Titlul proiectului Servicii sociale integrate și formare vocațională pentru persoane cu dizabilități 

Perioada:   01/11/2010 - 01/11/2013 

Bugetul:  Valoare totală a proiectului: 14.701.364,59 lei  

Sursa de 
finanţare:  

F.S.E. prin POSDRU 2007 – 2013 Investește în oameni!;  

Aplicantul:  Asoc. Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare 

Parteneri 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Bedrijfskundig Buro Mink 
(Adapt-Ability), Olanda, Asociația PHOENIX-SPERANȚA, Mediaș, jud. Sibiu 
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Principalele 
activități 
finanțate: 

Consiliere și formare, și sprijin individualizat privind creșterea motivației, 
dezvoltarea profesională și personală a persoanelor cu dizabilități; Elabolarea 
și implementarea la nivel național a unui instrument de evaluarea a 
Restantului Funcțional și a capacității de muncă. 

Numărul și tipul 
beneficiarilor 

Manageri: 20, Persoane cu dizabilități: 50, Personal al organizaţiilor societății 
civile: 12, Personal al agențiilor publice/private: 100 

Comunitatea 
ţintă: 

Persoane cu dizabiliăți fizice şi mentale, din grupa de vârstă încadrabilă în  
muncă, specialişti din serviciile publice şi private, care oferă asistență 
persoanelor cu dizabilități, potențialiali angajatori, la nivelul întregii țări 

Stadiul 
proiectului  

Finalizat  

Impact:  

2 Centre de evaluare și dezvoltare a bilităților pentru muncă, în cadrul cărora 
sunt create 20 de locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități; Un kit de 
evaluare complexă a persoanelor cu dizabilităţi: CASPER distribuit la 50 de 
structuri de evaluare a persoanelor cu dizabilități în țară; 106 specialişti din 
Serviciile de Evaluare Complexă de la nivel naţional calificaţi profesional; Două 
Centre de Resurse destinate persoanelor cu dizabilităţi, angajatorilor, 
specialiştilor; 28 persoane cu dizabilităţi angajate pe piaţa liberă a muncii; 40 
persoane cu dizabilităţi calificate profesional;  

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

DLRC 

2.1 Prezentarea generală a teritoriului SDL 

Teritoriul vizat cuprinde o populație de 16.537 locuitori, din municipiul Mediaș majoritatea 

comasați în zona urbană a orașului în imediata vecinătate a zonei funcționale și teritoriul din 

Ighișul Nou. Zonele urbane identificate ca ZUM și teritoriu SDL sunt zone înglobate în zona 

funcțională a orașului, cu acces facil la instituțiile publice, serviciile sociale și la zonele de interes 

ale orașului. Populația cu risc de sărăcie și excluziune socială, este delimitata pe patru zone urbane 

marginalizate plus zona Ighișu Nou, iar datorită structurii demografice, nivelului de ocupare, 

nivelului de școlarizare, proporției de acces la locuire, este considerată o zonă de risc și necesită 

intervenții pentru scăderea riscului de tranformare în ghetou și creșterea șanselor de integrare în 

marja de populație funcțională a municipiului Mediaș. Zona funcțională a orașului imprejmuiește 

la propriu zona cu risc, ceea ce duce la creșterea șanselor de creștere a funcționalității zonelor 

vizate. 

2.1.1 Delimitarea teritoriului SDL și întocmirea planului  

Cele cinci zone urbane marginalizate sunt delimitate pe baza criteriilor preexistente și au 

următoarele caracteristici: 
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1. ZUM 1 - Vitrometan: populație de 240 de locuitori dintre care 49 de etnie romă se situează 

în nord-vestul orașului Mediaș, fiind, încadrată de zone de locuit și de zone industriale.  

2. ZUM 2 – Luncii - Gării este situată la marginea orașului Mediaș în partea vestică a acestuia. 

Fiind marginită la vest și la nord vest de limita urbană a orașului iar în partea de est de zone 

de locuit și zone industriale. Zona are înglobate un numar de 13 străzi și un numar de 138 

de locuințe aflate în diferite grade de necesitate socială. Zona urbană marginalizată are o 

populație de 1301 locuitori dintre care 372 s-au declarat de etnie romă. Majoritatea sunt 

fără loc de muncă, trăind doar din munci ocazionale sau prestații sociale, iar o parte sunt 

pensionari. Din cei intervievați 28,8 % sunt fără ocupație, 1,2 % sunt elevi, 43,8 % 

pensionari și 26,2% au loc de muncă. 

3. ZUM 3 - Tineretului este situată la Nord – Est față de ZUM 2 în partea centrală a 

Muncipiului Mediaș și cuprinde locuințe de pe strada Tineretului (numai blocuri). Zona 

marginalizată începe din strada I.C. Parhon, este o stradă închisă în apropierea părții 

centrale a orașului, este formată numai din blocuri de locuințe, este mărginită în partea 

estică de râul Târnava Mare. Zonă urbană marginalizată are o populație de 326 locuitori 

dintre care 132 s-au declarat de etnie romă. 

4. ZUM 4 – Centru: are o populație de 569 de persoane dintre care 237 de etnie romă. 

Persoanele din această zonă locuiesc câte 2, 3, 5  sau mai multe într-o locuință, spațiul 

pentru locuit fiind între 2,7 și 27,5 mp de persoană. Dintre persoanele intervievate 59,9 % 

sunt fără ocupaţie, 51,48 % beneficiind de ajutor social, 29,7 % sunt pensionari şi doar 

18,82%  au locuri de muncă. 

5. ZUM 5 - Ighișu Nou situată în partea sud vestică a orașului Mediaș, repectiv în satul Ighișu 

Nou. Zona marginalizată este situată la aproximativ 8 km de municipiul Mediaș, iar accesul 

se face pe un drum asfaltat cu mijloace transport in comun. În cadrul acestui ZUM sunt 239 

de persoane dintre care 126 de etnie romă. 

2.1.2  Principalele caracteristici geografice 

 Municipiul Mediaș este situat în partea nord-vestică a județului Sibiu, la 56 km de Sibiu, 39 km de 

Sighișoara și la 41 km de Blaj, este așezat în bazinul mijlociu al râului Târnava Mare, fiind una din 

cele mai vechi așezări de pe Valea Târnavelor. Din punct de vedere al amplasării georgrafice, 

raportat la teritoriul orașului, Teritoriul SDL și ZUM sunt împrejmuite de zona funcțională a 

orașului, având acces nerestricționat la zonele de interes public ale orașului. În ceea ce privește 

teritoriul SDL și ZUM la nivelul localității Ighiș, acestea nu sunt delimitate natural de celelate zone 

ale localității, ci sunt în imediata apropiere a zonei funcționale. Acest teritoriu este străbătut de o 

rețea de drumuri în mare parte asfaltate. Există rețea de apă și canalizare în cea mai mare parte a 

teritoriului, are poduri și podețe care facilitatea accesul populației la zonele de interes. Zonele 
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incuse în teritoriul SDL și ZUM au început să se dezvolte după anii 1990 când o mare parte din 

persoanele rezidete au rămas fără locuri de muncă datorită închiderii unor platforme industriale, o 

altă parte a rezidenților sunt pensionari. 

2.1.3  Patrimoniul natural 

Mediașul este o așezare urbană de podiș. La intrarea râului Târnava în zona municipiului 

altitudinea este de 295,3 m, iar la ieșirea acestuia altitudinea scade la 290. La Mediaș predomină 

relieful de culoar. Caracteristicile elementeleor climatice sunt determinate de către un complex de 

factori, între care se distinge poziția Mediașului în cadrul regiunii de podiș și culoarul râului 

Târnava Mare. Teritoriul SDL în cadrul municipiului Mediaș, este situat în partea centrala a orașului 

plus o parte din localitatea Ighișu Nou. Nu există bariere naurale care să despartă teritoriul SDL de 

celelate părți ale orașului. Râul Târnava Mare strabate teriotoriul SDL, pe o porțune de câțiva km, 

iar întreg teritoriul Mediașului pe o lungine de 6,2 Km. În cadrul teritoriului SDL relieful nu 

reprezintă o barieră naturală pentru niciuna dintre zonele ZUM, acestea fiind situate în partea 

centrală a orașului. Calitatea aerului și a apei în teritoriul SDL și ZUM este optimă și nu este viciată 

sau inferioară calității din alte zone ale orașului. 

2.1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural 

Din punct de vedere istoric, Mediașul are o vechime de peste 7 secole, prima atestare documetară 

fiind la 1267, fiind unul din cele mai vechi orașe ale României. Mediașul are un centru istoric în 

care s-au conservat 17 turnuri și bastioane, ziduri multiseculare de peste 7 metri, 3 porți principale 

și 4 secundare de acces în vechea cetate. Centrul istoric al municipiului Mediaș este ca un muzeu 

în aer liber. Monumentele medievale din piața centrală sunt unice în Transilvania. 

Oraşul Mediaş deţine un nucleu urban bine conturat, concentrat în jurul bisericii Sf. Magareta şi 

bordat de foste ziduri de fortificaţie, delimitat şi protejat din punct de vedere urbanistic, având în 

componenţa sa numeroase edificii nominalizate pe lista munumentelor istorice. Situat pe traseul 

unui vechi drum comercial, important pol economic al zonei centrale a Transilvaniei încă din sec. 

XIV-XV, oraşul continuă să atragă numeroşi turişti, vizitatori şi ivestitori nu doar datorită amplasării 

favorabile, dar şi a bogatelor resurse naturale şi umane. 

În cadrul teritoriului SDL se regăsesc anumite zone care prezintă urme de viaţă din epoci 

preistorice, neolitic, geto-dacice, aici putând fi menţionat teritoriul de la sud de şoseaua Sibiului, 

zona industrială Vitrometan – Teba, respectiv zona denumită ”Baia de nisip”, astăzi str. Lunci, str. 

Gării. Acest fapt atestă continuitatea funcţunii de locuire datorită condiţiilor favorabile de 

întemeiere a unor aşezări umane (clima favorabilă, vecinătatea unui curs de apă, sol aluvionar 

fertil etc.). 
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În ceea ce priveşte satul aparţinător, Ighişul Nou, el a păstrat, în principiu, aceeaşi structură de 

tramă stradală şi parcelar, de la întemeiere până astăzi, cu mici dezvoltări (creşteri) spaţiale şi cu 

câteva translări ale fondului construit (locuinţelor) pe zone mai sigure pentru construire. 

 Complexul care face parte din ZUM, destinat programului de învăţământ, este situat în interiorul 

zonei de protecţie a monumentului Biserica Evanghelică Fortificată - la vest de aceasta, lucrările de 

întreţinere, conservare şi restaurare a edificiilor fiind necesare pentru păstrarea integrităţii 

arhitecturale a  ansamblului. 

 

2.2. Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL (inclusiv ZUM) 

Comunitatea marginalizată din ZUM, are următarele caracteristici: suprapopularea locuințelor, 

nivel scăzut de educție, nivelul de opupare al locuitorilor scăzut față de nivelul de ocupare al 

populației generale, nivelul veniturilor este insuficient pentru a asigura un trai zilnic decent, nivel 

scăzut de educație și acces greoi la servicii.  

ZUM 1 - Vitrometan are o populație de 240 de locuitori, iar procentul celor de etnie romă este de 

20,41%, ceea ce duce la declararea zonei ca ZUM roma. Nivelul de școlarizare a populației este 

scăzut, un procent de 37,5% din rezidenți au absolvit maxim 8 clase iar locuințele sunt 

supraaglomerate. În ceea ce privește alte problemele idetificate se pot enumera: lipsa spațiilor de 

joacă pentru copii, necesitatea racordării locuințelor la gaze naturale, necesitatea reablitării 

blocurilor de locuințe, crearea unui sistem funcțional de menținere a curățeniei în spațiile comune 

și în zona din afara blocurilor de locuințe, nivel scazut de accesare a serviciilor publice, nivel scăzut 

de ocupare al locuitorilor, veniturile locuitorilor sunt insuficiente, doar un procent de 21,1% din cei 

intervievați are venituri din salarii. 

ZUM 2 – Luncii - Gării are o populație de 1.301 locuitori din care 372 s-au declarat de etnie romă, 

adică un procent de 28,59%, ceea ce duce la declararea zonei ca ZUM roma. Proporția populației 

active din zonă este de 78%, iar proporția celor care au absolvit maxim 8 clase este de 37,5%. Un 

procent de 28,8% din locuitorii incluși în categoria populației active nu este este încadrată în 

muncă. În ceea ce privește proprietatea și deținerea actelor pe locuințe, 56% din populație nu 

deține acte pe locuițe, iar locuințele în mare parte sunt supraglomerate. În ceea ce privește 

deficiențele constatate în zonă, acestea sunt: lipsa spațiilor de joacă pentru copii, lipsa unui centru 

medical în zonă, lipsa locurilor de muncă, nivelul veniturilor insuficient, nivel scazut de accesare a 

serviciilor publice, accesul greoi la spațiile publice și la cele de interes. 

ZUM 3 - Tineretului are o populație de 326 locuitori dintre care 132 s-au declarat de etnie romă. 

Procentul celor declarati de etnie romă este de 40,49% din totalul rezidenților, ceea ce duce la 

validarea zonei ca ZUM roma. În acest perimetru proporția celor activi din punct de vedere 
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profesional și social este de 81,6%, iar proporția celor care nu sunt incadrați în muncă este de 

37,5%, nivelul de școlarizare este scăzut, 30,6% au absolvit maxim 8 clase. Dintre rezindeți 31,4% 

nu dețin acte pe locuință (contract de proprietate sau închiriere), o mare parte dintre aceștia au 

ocupat în mod abuziv locuințele în care stau. Probelmele identificate sunt în mare parte identice 

cu cele constatate în ZUM 1 și ZUM 2, dar în această zonă, procentul celor care beneficiază de 

beneficii sociale este crescut, numărul persoanelor care nu au un loc de muncă este mai mare, 

adică un procent de 48,2% din totalul rezidenților. Problemele identificate sunt următoarele: 

curațarea canalizării, repararea rețelei de apă potabilă, reabilitarea blocurlor, amenajarea aleilor 

de acces între blocuri, nenesitatea racordării locuințelor la gaze naturale, construirea de spații de 

joacă pentru copii. Persoanele se confruntă cu dificultăți în accesarea locurilor de muncă deoarece 

sunt necalificați iar nivelul deșcolarizare le este scăzut. Un procent de 73,2% consideră că 

veniturile lor sunt insuficiente. În ceea ce privește accesul la spații publice, zone administrative și 

zona centrelor comerciale, consideră că acesta se realizează destul de ușor. 

ZUM 4 - Centru are o populație de 569 persoane dintre care 237 de etnie romă rezultând un 

procent de peste 41,65% populație roma ceea ce duce la validarea zonei ca ZUM roma.  

Problemele identificate în acestă zonă din punct de vedere al ocupării și din cel al veniturilor și 

cletuielilor familiei, acestea sunt similare cu cele consemnate la zonele studiate anterior, totodată 

nivelul de școlarizare a populației este scăzut 26,7% au absolvit maxim școala profesională. Între 

problemele identificate putem enumera: construcția de locuințe sociale, construirea de noi spații 

de joacă pentru copii, greutatea de a accesa un loc de muncă. În ceea ce privește nivelul 

veniturilor și cheltuielilor familiei, 95,54% consideră că au venituri insuficiente pentru un trai 

satisfăcător. Accesul la locurile publice și sociale se face în mod facil. 

ZUM 5 - Ighișu Nou are o populație de 239 persoane dintre care 126 de etnie romă. Procentul 

celor declarati de etnie romă este de peste 52,71% din totalul rezidenților, ceea ce duce la 

validarea zonei ca ZUM roma. Proporția populației până în 64 de ani este de 87,2%, din care peste 

60% sunt fără loc de muncă. Proporția celor care au abosolvit maxim 8 case este de 39,9% din 

totalul populației. În ceea ce privește accesul la utilități, locuințele nu au racord la apă, gaze 

naturale, canalizare. În ceea ce privește veniturile populației, 41,7% traiesc din beneficii sociale iar 

doar un procent de 16,7% sunt angajați. Accesul la servicii publice și în zonele de interes se face 

greu, dată fiind distanța față de municipiul Mediaș. 

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

La nivelul teritorului SDL și ZUM au fost aplicate următoarele instrumente de cercetare: sondaj de 

opinie (cercetare cantitativă), focus grup (cercetare calitativă) și recensământ. 

Sondajul de opinie a fost aplicat pe un număr de 250 de persoane, teritorul SDL are un numar de 

16.537 locuitori, iar numărul persoanelor incluse în studiu este de 1,51% din totalul populației. În 



 

27 
Proiect ”Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Mediaș” – cod SMIS 

2014+:107017 

 

ceea ce privește pasul statistic utilizat acesta a fost – pasul de 6. Aplicarea în teren a fost realizată 

de operatori specilaizați și s-a realizat la domiciliul/locuința acesora. Din aplicarea sondajului de 

opinie au reieșit următoarele: modul de acces la piețe și centre comerciale este considerta ca fiind 

destul de bun de un procent de 54,25 din cei intervievați, 45,8% consideră că le este destul de 

greu să ajungă la dispensar și cabinete medicale, 39% din cei intervievați spun că ajung greu la 

gară. În ceea ce privește situația parcurilor și a locurilor de petrecerea timpului liber, 77,1% 

consideră că este foarte proastă.  

Distribuția pe vărste a celor intervievați este următoarea: 0-17 ani 2%, 18-24 ani 7,6%, 25-34 ani 

16%, 35-44 ani 17,2%, 45-54 ani 16,8%, 44-64 ani 22%, peste 65 ani 18,4%.  

Etnia respondenților este următoarea: română 45,3%, romă 52,2%, maghiară 2,4%. Nivelul 

studiilor este următorul: fara școală 10%, scoală profesională 22,9%, scoală primară 20,5%, scoală 

postliceală 4%, școală generală 34,9%, studii universitare 1,2%, liceu 10%. Ocupația celor 

intervievați este următoarea: angajat 22,6%, pensionar 37%, elev/student 2,1%, fără ocupație 

37,4%, ocupat în agricultură 0,9%. Un procent de 91,2% din cei interrvievați nu beneficiază de 

forme de ajutor social. 

Focus grupul – au fost realizate un numar de 11 focus grup dintre care câte două pe fiecare zonă 

identificată ca fiind ZUM, iar unul cu persoane aparținând autorităților locale, persoanal care are 

ca obiect de interres problemele specifice ale UAT. În urma realizării celor 11 focus grup au fost 

identificate problemele generale și specifice ale fiecărei zone ZUM și a teritoriului SDL. Între 

problemele identificate, cel mai des întâlnite au fost următoarele: lipsa locuințelor sociale, 

supraaglomerarea locuințelor, lipsa terenurilor de joacă pentru copii, nivelul de educației al 

populației active este scăzut, motiv pentru pentru care se înregistrază un număr crescut de 

persoane care nu au loc de muncă. Nivelul veniturilor populației este scăzut, cauză din care 

acestea se utilizează preponderent pentru acoperirea cheltuielilor și a alimentației zilnice. O mare 

parte din rezidenții zonei ZUM locuiesc ilegal în locuințe și nu își pot face contracte de închiriere 

deoarece nu îndeplinesc condițiile de accesare a unei locuințe sociale, o mare parte a locuințelor 

sociale necesită renovări, în unele lipsesc utilitățile, sau sunt viciate.  

Tipul de comunitate la nivelul teritoriului SDL este comunitate non-roma. 

2.2.2. Validarea și declararea zonei/ zonelor urbane marginalizate 

ZUM 1  - Vitrometan 

Se situează în nord-vestul orașului Mediaș, fiind, încadrată de zone de locuit și de zone industriale.  

Zonă urbană marginalizată validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 

11436280067 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); 

de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL) 
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ZUM 2 – Luncii - Gării 

Este situată la marginea orașului Mediaș în partea vestică a acestuia fiind marginită la vest și la 

nord-vest de limita urbană a orașului iar în partea de est de zone de locuit și zone industriale. Zona 

are înglobate un numar de 13 străzi. 

Zonă urbană marginalizată validată prin suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 

11436280098, 11436280099, 11436280101, 11436280104, 11436280105 identificate ca fiind 

marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate; de validare și declarare a zonei/zonelor 

urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL) 

ZUM  propunere Lunci are o populație de 180 de locuitori dintre care 75 s-au declarat de etnie romă 

(conform datelor INSSE – RPL 2911). Zona este situat în teritoriul SDL, și se dorește a fi inclusă în 

ZUM 2. Zona este formată din două  blocuri de locuințe cu un numar de 34 de apartamente. Blocul 

de locuințe situat pe strada Luncii Nr. 1 Bloc 4 A, Bloc 4 B este în imediata vecinatate a blocurilor 

de locuit aflate pe strada Luncii ce se găsesc deja în ZUM-ul validat. 

ZUM Propunere Luncii Localizare 

 Luncii – 1, 1(4A), 1(4B),  

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

Criterii / 
Dimensiune 

Indicatori cheie 
Nivelul 
indicatoril
or in zonă 

Praguri 
minimale 

Capital 
uman 

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

22,64% 22% 

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

20,34% 8% 

 
Proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din populația 
totală 

36,62% 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  

27.64% 22,5% 

 Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe persoană)    70,58% 54% 

Locuire Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin 
locuința în proprietate personală  

100% 12% 

Zona Luncii este validată ca ZUM prin îndeplinirea simultan a tuturor condițiilor. Se propune 

includerea acestei zone urbane marginalizate în ZUM 2 doarece este în imediata apropiere a 

acesteia și conform datelor obținute prin recenzare îndeplinește condițiile privind: capitalul uman, 

nivelul de ocupare, și condițiile de locuire precară pentru a fi declarată și validată ca ZUM. 
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ZUM 3 – Tineretului 

Este situată în partea centrală a Muncipiului Mediaș și cuprinde locuințe de pe strada Tineretului 

(numai blocuri). Zona marginalizată începe din strada I.C. Parhon, în apropierea părții centrale a 

orașului și este formată numai din blocuri de locuințe fiind mărginită în partea estică de râul 

Târnava Mare. Zonă urbană marginalizată validată prin suprapunerea exactă pe sectoarele de 

recensământ 11436280198 și 11436280200  identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor 

Urbane Marginalizate. 

ZUM 4  - Centru 

Zonă urbană marginalizată validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 

11436280228 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); 

de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL) 

ZUM propunere Nisipului – Aron Cotruș are o populație de 392 de locuitori, conform Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor la data de 17 iunie 2017. 

ZUM Propunere Nisipului – Aron Cotruș Localizare 

 
Aron Cotruș – 1, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
Nisipului – 1, 2, 4, 6, 8,  

Zonă urbană marginalizată validată prin justificarea încadrării zonei ca fiind ZUM prin 

demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime prezentate mai jos (condiția b); de validare și 

declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL. 

Nivelul indicatorilor cheie verificați de Studiul de referință și analiza diagnostic a zonei: 

Criterii / 

Dimensiune 
Indicatori cheie 

Nivelul 

indicatorilor 

în zonă 

Praguri 

minimale 

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

(gimnaziu)  

37,5 % 
22% 

 
Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte 

afecțiuni care le limitează activitățile zilnice 

28,6% 
8% 

 Proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din populația totală 35,4% 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  

64,3% 

22,5% 

 Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe persoană) 84,65 54% 

Locuire Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința 14,3% 12% 
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în proprietate personală  

Zona Luncii este validată ca ZUM prin îndeplinirea simultană a condițiilor. 

ZUM 5 – Ighișu Nou 

Este situată în partea sud vestică a orașului Mediaș, repectiv în satul Ighișu Nou. Zona 

marginalizată este situată la aproximativ 8 km de municipiul Mediaș, iar accesul se face pe drum 

asfaltat cu mijloace transport în comun. Zonă urbană marginalizată validată prin suprapunerea 

exactă pe sectorul de recensământ 1436370007 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor 

Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – 

Anexa 1 Model cadru SDL. 

 

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

2.3.1  Populaţia şi caracteristicile demografice 

Din punct de vedere al organizării teritoriale, Mediașul este al doilea oras ca mărime din județ, 

după reședința de județ - Sibiu. Numărul locuitorilor municipiului Mediaș, la nivelul anului 2011, 

era de 47.204, iat numarul de locuințe era de 20.893, conform informațiilor furnizate de Insitutul 

Național de Statistică, în urma ultimului recensământ. 

Numărul de locuitori la nivelul teritoriului SDL este de 16.537 de locuitori. Pe fiecare ZUM în parte 

situația numărului de locuitori este următoarea: ZUM 1 – 240 de locuitori din care 20,41% s-au 

declarat de etnie roma, ZUM 2 – 1.301 locuitori din care 28,59% s-au declarat de etnie roma, ZUM 

3 – 326 de locuitori din care 40,49% s-au declarat de etnie roma, ZUM 4 – 569 de locuitori din care 

41,65% s-au declarat de etnie roma iar în ZUM 5 – 239 de locuitori din care 52,71% s-au declarat 

de etnie roma. Restul populației până la incidența de 100% pe fiecare dintre ZUM în parte s-au 

declarat români. 

În ceea ce privește populația stabilă după vârstă și sex, cea mai mare pondere a populației se 

gasește în intervalul 30-64 de ani un procent de 53,30% din totalul populației, categoria de sub 5 

ani are 4,58% din totalul populației, în categoria de vârstă 5-9 ani sunt 4,63% din total, în categoria 

10-14 ani sunt 4,97%, în categoria 15-19 ani sunt 5,38%, în categoria 20-24 ani sunt 5,42% din 

locuitori, in categoria 25-29 ani sunt 5,79%, în categoria de vărsta 65-69 ani sunt 4,91%, în 

categoria de vârstă 70-74 de ani sunt 4,83 %, în categoria de vârstă 75-79 de ani sunt 3,55%, în 

categoria 80-84 ani sunt un procent de 1,99%, în categoria de peste 85 de ani sunt 1,10%. Dintre 

aceștia populația între 0-17 ani este de 17,11% din totalul populației generale. Populația peste 65 

de ani este înregistrată într-un procent de 14,39%. În ceea ce privește numărul pensionarilor 

înregistrați aceasta este într-un procent de 29,05% din totalul populației generale. Numărul mare 
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de pensionari reprezintă o presiune la nivelul populației generale, deoarece aceștia nu sunt 

producători de veninituri ci beneficiari ai accestora. 

Distribuția pe sexe a populației este următoarea: populației de sex feminin este de 52,25% din 

totalul populației, iar populația de sex masculin este de 47,74% din totalul populației. 

Din rândul copiilor și tinerilor, un număr de 57 sunt cu măsură de protecție spcială (plasament 

familial, asistent maternal profesionist, etc), avâdn in vedere că numărul copiilor și tinerilor 

reprezintă un procent de 0,7% din total. 

În ceea ce privește nivelul de prestații acestea sunt: beneficiari de cantina socială 75 de persoane, 

beneficiari de venit minim garantat 44 de familii și persoane singure, beneficiari de tichete sociale 

104 persoane care primesc ajutor în valoare de 200 de lei anual prin hotarare de consiliu local, 

beneficari tichete de gradiniță un număr de 35 de copii, care fac parte din familii defavorizate și 

care sunt localizați în teritoriul SDL și ZUM, repectiv pe străzile: Tineretului, Prislop, Viilor, Livezii, 

valea Lacului, Luncii, Pictor Amann, Sibiului, Șerban Vodă, etc.  

Persoanele cu dizabilătiți reprezintă un procent de 3,51% din populația totală a muncipiului. Dintre 

aceștia 29% sunt cu grad de handicap grav și beneficiază de indemnizație sau asistent personal. 

Sărăcia este principala barieră privind accesul și participarea la educație la nivel preșcolar şi şcolar 

în zona analizată.  

O mare parte din personale din teritoriul SDL și din ZUM au un nivel de școlarizare scăzut, sunt 

mulți analfabeți. Lipsa unei scoli finalizate și lipsa abilităților de scis citit îi impiedică pe unii să 

acceseze locurile de muncă. Pe baza focus grup s-a relevat faptul că adulții prezintă rezistență în 

ceea ce privește urmarea unor cursuri de calificare/recalificare sau urmarea unei forme de 

învățământ de tip a doua șansă. Problemele neparticipării școlare şi riscul crescut de abandon 

şcolar şi părăsire timpurie a şcolii au mai multe cauze interdependente: condiţiile de trai, lipsurile 

materiale, neimplicarea părinţilor, lipsa de motivaţie. În unele familii numeroase, copiii mai mari 

abandonează şcoala pentru a avea grijă de fraţii mai mici. În cazul fetelor, în general, acestea se 

mărită timpuriu şi părăsesc şcoala. Analfabetismul și nivelul scăzut de educaţie al adulţilor se 

reflectă în lipsa calificării şi în excluderea de pe piaţa muncii formale. 

În ceea ce privește nivelul de educatie pe fiecare zonă urbană marginalizată, situația este 

următoare, conform datelor obșinute pe baza sondajului de opinie: ZUM 1- Vitrometan: 37,5% au 

absolvit maxim 8 clase. ZUM 2 Luncii Garii: 37,5 % au absolvit maxim 8 clase, proporţia copiilor şi 

adolescenţilor din populaţia totală intervievată este de 66,98 %. ZUM 3 Tineretului: 30,6 % au 

absolvit maxim 8 clase, proporţia copiilor şi adolescenţilor din populaţia totală intervievată este de 

50 %. ZUM 4 Centru: 26,7 % au absolvit scoala profesionala, 71,4 % sunt pensionari. ZUM 5 Ighișu 

Nou: 39,5 % au absolvit maxim 8 clase. 
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2.3.2  Ocupare, mediul de afaceri și protecţie socială 

În urma aplicării sondajului de opinie la nivelul teritoriului SDL și ZUM, în ceea ce privește nivelul 

de ocupare al persoanlor rezidente în aceste zone, un procent de 22,6% din cei chestionați sunt 

angajați, 37% sunt pensionari, 2,1% sunt elevi sau studenți, fără ocupație sunt 37,4%, ocupați în 

agricultură 0,9%. Din cele 250 de persoane chestionate un procent de 40,4% au fost bărbați, iar 

59,6% au fost femei. Avand în vedere ponderile populației active, între 18-64 de ani, au fost 

chestionate un numar de 199 de persoane, dintre acestea 9,54% au între 18-24 de ani, 20,10% au 

între 25-34 de ani, 21,6% au între 35-44 de ani, 21,1% au între 45-55 ani, iar 27,63% au între 55-64 

ani. 

Un procent de 62,96% din mediul de afaceri este ocupat de firmele care au ca obiect de activitate 

tehnologia informație, urmate de industria de echipamente electrice și optice cu un procent de 

18,52%, mediul de afaceri privat concentrază un numar de 77,75% din totalul cifrei de afaceri. În 

ceea ce privește distribuția pe ramuri industriale, 54,77% îl reprezintă industria extractivă, urmat 

de industria mijloacelor de transport 18,74%, metalurgie și construcții metalice 11,49%. Pescuitul, 

psicicultura și vânătoarea ocupă un procent de 12,5% din totalul firmelor, în majoritate fiind axate 

pe cultivarea plantelor 50% și creșterea animalelor 37,5%. În ceea ce privește numărul de salariați 

la nivelul sectorului se respectă ponderea generală a numărului de firme, iar principalul sector cu 

saariați este creșterea animalelor cu 55,82%, apoi cultivarea plantelor cu 33,99%. Sectorul 

construcții este foarte echilibrat, ponderile fiind încadrate în marjele pentru acest domeniu: 

număr firme lucrari de construcții 73,53%, număr firme lucrări instalații 26,4%. În ceea ce privește 

numărul de angajați în domeniul lucrărilor de construcții activează 86,84 %, iar în domeniul 

lucrărilor de instalații 13,16%. 

Sectorul serviciilor oferă o imagine echilibrată sub aspectul numărului de agenți economici- din 

perspectiva distribuirii acestora la nivelul sectorului. Serviciile de trnaport au o pondere de 92,34% 

ceea ce poate fi concluzionat că este necesară o dezvoltare a serviciilor.  

Dintre persoanele fără ocupație, un număr redus au apelat la serviciile sociale, atfel din cei 

chestionați pe baza sondajului de opinie, un număr de 21 de persoane beneficiază de o formă de 

ajutor social, dintre aceștia două familii beneficiază de alocație suplimentară adică un procent de 

9,5%, două persoane sunt benefiare de șomaj, adică 9,5%, tot un procent de 9,5% îl reprezintă 

persoanele care beneficiază de pensie socială, 4 persoane beneficiază de indemnizație de 

handicap, un procent de 19%, iar un procent de 42,9% îl reprezintă persoanele beneficiare de 

ajutor social, de pensie de urmaș beneficiază 4,8%.  

Din informațiile culese pe baza focus grup de la persoanele participante rezultă că o parte dintre 

aceștia preferă să lucreze câteva luni pe an în țări ale Uniunii Europene, apoi să se întoarcă acasă 

(în special pentru perioada de iarnă), unde nu doresc și nu sunt interesate de un loc de muncă 
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deoarece consideră că salariile comparativ cu cele din alte țări au un plafon scăzut. În ceea ce 

privește implicarea și dorința tinerilor de a se încadra în muncă din informațiile culese reiese că o 

parte dintre aceștia sunt interesați și doresc să devină independenți finaciar și locativ, iar o altă 

parte preferă să locuiască cu părinții și să amâne asumarea responsabilităților sociale și 

profesionale. În ceea ce privește educația tinerilor, aceștia în mare parte au absolvit minim 10 

clase profesionale, au o calificare. O altă parte a tinerilor au vârsta cronologică mult peste vârsta 

școlară și consideră că este rușine să continue școala. 

Principalele surse de venit ale persoanele sunt constituite din salarii, munca la negru, munca în 

alte țări și o mică parte din prestații sociale. Veniturile acestora sunt cheltute în mare parte pentru 

coșul zilnic și achitarea cheltuililor curente. Pe baza sondajului de opinie s-a reliefat faptul că cei 

mai multi au venituri cuprinde între 500-2500 lei lunar, adică un procent cumulat de 65,1% din 

totalul celor 250 de persoane chestionate, adică un numar de 167 de persoane. 

Nivelul de ocupare al persoanlor din ZUM:  

ZUM Pensionari Persoane ocupate 
Persoane fara loc de 

muncă 

Alte situatii 

(elevi) 

1 58,3% 20,8% 16,7 4,2% 

2 43,8% 26,2% 28,8% 1,2 

3 3,7% 32,1% 48,2% 16% 

4 21,3% 18,8% 59,9% 0% 

5  20,8% 16,7% 60,6% 1,9% 

 

2.3.3. Locuire și acces la utilităţi 

Principalele caracteristici ale locuirii în teritoriul SDL și pe fiecare zonă distincă și ZUM sunt 

următoarele: 

❖ ZUM 1 – Vitrometan.  

Persoanele din această zonă locuiesc câte 3, 5, 7 sau mai multe într-o locuință, spațiul pentru 

locuit este insuficient deoarece o locuintă are suprafața de 8-30 m², iar în acest spațiu convietuiesc 

între 2 și 10 persoane. Majoritatea sunt fără loc de muncă, trăind doar munca ocazională, iar o 

mare parte sunt pensionari. În ceea ce privește problemele locative din acesteă zonă se pot 

enumăra următoarele (obținute pe paza focus grup): lipsa spațiilor de joacă pentru copii, 

contracte de închiriere pentru locuințele sociale, necesitatea racordării locuințelor la sistemul de 

gaze naturale, necesitatea reabilitării blocurilor de locuinte atât interior cât și exterior, crearea 

unui sistem funcțional de menținere a curațeniei în spațiile comune și în zona din afara blocurilor. 
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❖ ZUM 2 - Luncii Gării.  

În ceea ce privește infrastructura și locuirea s-au identiifcat următoarele probleme: numărul 

locuințelor este mic în comparație cu necesătățile populației, astfel acestea sunt foarte 

aglomerate, reabilitarea și renovarea blocurilor de locuințe, lipsa spațiilor de joacă pentru copii și a 

parcurilor, existența unui număr mare de apartamente sociale goale deoarece locuitorii sunt 

plecați la muncă în străinătate, construirea unui centru medical în zonă pentru a facilita accesul 

persoanelor la serviciile medicale. 

❖ ZUM 3 - Tineretului  

Persoanele din această zonă locuiesc câte 2, 3, 4  sau mai multe  într-o locuință, spațiul pentru 

locuit fiind între 5 și 18 mp de persoană. Majoritatea sunt fără loc de muncă, trăind doar din ajutor 

social, iar o parte sunt elevi. Din cei intervievați 48,2% sunt fără ocupaţie, dintre care 30,3% 

primesc ajutor social, 16% sunt elevi şi 32,1%  au loc de muncă. În acestă zonă urbană 

marginalizată au fost identificate următoarele probeleme: curățarea canalizării, repararea rețelei 

de apă potabilă, reabilitarea blocurilor, amenjarea aleilor de acces între blocuri și a spațiilor verzi, 

necesitatea racordării la gaze,  construirea unor spații de joacă pentru copii. 

❖ ZUM 4 - Centru  

Persoanele din această zonă locuiesc câte 2, 3, 5 sau mai multe într-o locuință, spațiul pentru 

locuit fiind între 2,7 și 27,5 mp de persoană. Dintre persoanele intervievate 59,9 % sunt fără 

ocupaţie, 51,48 % beneficiind de ajutor social, 29,7 % sunt pensionari şi doar 18,82%  au locuri de 

muncă. Din punct de vedere al locuirii problemele identificate sunt următoarele: construirea de 

noi locuințe sociale, racordarea celor existente la utilități, construirea de spații noi de joacă pentru 

copii. 

❖ ZUM 5  - Ighișu Nou 

Persoanele din această zonă locuiesc câte  3, 6 sau mai multe  într-o locuință, spațiul pentru locuit 

fiind între 1,4 și 21,3 mp de persoană. Dintre persoanele intervievate 60,6% sunt fără ocupaţie, 

21,2% beneficiază de o forma de ajutor social, 18,2% sunt pensionari şi doar 15,2% au locuri de 

muncă. În ceea ce privește problemele identificate pe secotrul infrastructură și locuire putem 

enumera: nu este gaz, curent, apa, drumul este asfaltat dar curtile nu, nu există canalizare, iar 

toaletele sunt afară ceea ce reprezintă un pericol pentru copii și nu sunt locuinte suficiente. 

Situația locuințelor în cele 4 ZUM plus zona ZUM Ighișu Nou este următoare: 

Zona 
Locuințe în proprietate/deținere în 

fomă legală 
Locuințe fără acte 

ZUM 1 95,8% 4,2% 
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ZUM 2 56% 44% 

ZUM 3 68,6% 31,4% 

ZUM 4 85,7% 14,3% 

ZUM 5 56,8% 43,2% 

GENERAL MEDIAȘ 95,6% 4,4% 

 

2.3.4 Accesul la instituții și servicii publice 

La nivelul municipiului Mediaș există o infrastructură sanitară destul de dezvoltată. Unitățile 

medicale și sanitare sunt localizate în zona centrală a municipiului, în apropierea traseelor urbane 

ale mijloacelor de transport, ceea ce facilitează accesul populației din tot orașul. Teritoriul SDL și 

marea majoritate a zonelor urbane marginalizate se află localizate în zona centrală a municipiului, 

ceea ce este un plus pentru cetățenii care au nevoie de servicii medicale. Zona Ighișu Nou, se află 

la o distanță de 8 km de municipiul Mediaș, dar are cabinete medicale, iar daca este necesar există 

mijloace de transport periurbane care pot facilita accesul populației la unitățile medicale.  

Direcția de Asistență Socială Mediaș, are atribuții în aplicarea politicilor sociale în domeniul 

protecței copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și 

a orcăror persoane aflate în dificultate. În cadrul acesteia sunt angajați specialiști în domeniul 

asitenței sociale. La nivelul municipiului există mai multe centre de plasament, cantină pentru 

pesoanele defavorizate, azil de noapte, ateliere de lucru protejate pentru persoanele cu 

dizabilități, există un sistem de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, există centru de zi 

pentru persoanele vârstnice aflat sub patronajul unul ONG. 

La nivelul muncipiului funcționează un număr de 14 gradinițe cu program scurt sau prelungit, un 

număr de două creșe, 10 școli generale și gimnaziale, și un numpr de 5 licee. Acestea sunt 

răspândite pe toată raza orașului, astfel facilitează acesul populației la educație. 

Suprafața zonelor verzi la nivelul muncipiului Mediaș este de 43,57 ha, ceea ce preprezintă o 

suprafață de spațiu verde/locuitor de 15,3 mp. Parcurile din cadrul municipiului sunt: Piața regele 

ferdinand, străzile Baznei, Blajului, Mihai Viteazul, M. Milles, O. Iosif.  

Infrastructura locală de transport este destul de bine dezvoltată. Municipiul este tranzitat de 

drumuri naționale, județene și comunale. 

In ceea ce privește accesul la servicii publice, zone comerciale, insituții publice și medicale, 

populația din cele patru ZUM urbane consideră în proporție de peste 80% că accesul se face ușor, 

în ceea ce îi privește pe cei din ZUM Ighișul Nou, accesul se face pe baza mijloacelor de transport 
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în comun, ceea ce reprezintă un impediment pentru o parte dintre aceștia date fiind veniturile lor 

reduse. 

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 

La nivelul teritoriului SDL al muncipiului Mediaș, persoanele aflate în risc de sărăcie, cele care se 

confruntă cu o deprivare materială severă, cele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem 

de redusă a muncii, se află localizate în cele 5 ZUM-uri. În aceste zone nu toate persoanele se 

confruntă cu această situație. Cele mai expuse categorii de persoane la exluziune socială și la 

marginalizare sunt: copiii, persoanele vârstnice și mamele singure cu copii în întreținere. 

În ceea ce privește persaonele aflate în risc de sărăcie putem exemplifica: 

Numarul persoanelor ocupate pe cele cinci ZUM-uri, conform datelor obținute din cele 250 de 

chestionare aplicate în teren, este următarea pe ZUM 1 s-au aplicat un număr de 38 de chestioare, 

iar distribuția acestora este următoarea din punct de vedere al riscului de excluziune și 

marginalizare, identificăm un procent de 34,17% persoane fără ocupație și un procent de 47,13% 

persaone pensionare. Cumulat la nivelul ZUM este un procent de 71,30% din totalul persoanelor 

chestionate. Pe ZUM 2 s-au aplicat un număr de 80 de chestionare, iar dintre cei intervievați un 

procent de 28,8% sunt fără ocupație, iar un procent de 43,8% sunt pernsionari, cele două procente 

cumulate sunt de 72,6% din totalul populației chestionate. La nivelul ZUM 3 procentul persoanelor 

fără ocupație este de 37,5%, iar procentul persoanelor pensionare este de 31,2%, în acestă zonă 

au fost aplicate un număr de 48 de chetionare, iar la nivelul acestora, procentul persoanelor aflate 

în risc de sărăcie și exluziune socială este de 38,7%. 

La nivelul de ZUM 4 au fost aplicate un număr de 14 chestionare dintre care un procent de 71,4% 

sunt pensionari și nu au dost identificate pe baza eșantioării statistice persoane fără loc de muncă. 

În ceea ce privește ZUM 5 Ighișu Nou, au fost aplicate un număr de 33 de chestionae, dinte 

persoanele intervievate 18,2% erau pensionari, iar 60,6% persoane fără ocupație, un procent 

feneral cumulat de 78,8%. În ceea ce privește datele generale în urma aplicării celor 250 de 

chestionare, un procent de 37% sunt înregistrați ca pensionare, iar un procent de 37,4% sunt 

înregistrate ca persoane fără ocupație, ca medie generală a persoanelor cu risc de exluziune 

socială și marginalizare avem 74,4% din totalul celor intervievați. Avand în vedere că mediile pe 

fiecare grup vulnerabil luat individual sunt apropiate de media generală obținută prin cumularea 

rezultatelor obținute în urma prelucării statistice a întregului lot de chestionare aplicate, putem 

concluziona că avem un procent de peste 70% de persoane aflate în risc de marginalizare și 

excluziune socială. 
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Plafonul medianei la nivel national a venitului disponibil situat sub pragul riscului de sărăcie este 

calculat la nivelul de 500 lei adică indicele social de referință. Statistic la nivel național pragul 

medianei riscului de sărăcie este situat la 38,8% din populație, iar la nivel de zona centală, unde 

este inclus si județul Sibiu la nivelul de 20% din populație. La nivelul municipiului Mediaș, 

persoanele aflate sub pragul medianei de sărăcie în zonele studiate prin cercetarea cantitativă se 

încadreaza în procentul de 36,4% din totalul persoanelor intervievate, peste media zonei centrale 

dar un procent asemănător cu procentul național. Specific pe fiecare ZUM în parte situația este 

următoarea: ZUM 1: 21,62% din persoane, ZUM 2: 12,3% din persoane, ZUM 3: 42,4% din 

persoane, ZUM 4: 0%, ZUM 5: 32,4% dinttalul ersoanlor incluse în studiu. După cum se observă 

există diferențe mari de la o zonă la alta în ceea ce privește riscul de sărăcie și exluziune socială. 

În ceea ce privește sursa veniturior personalor afalte în risc de sărăcie și marginalizare socială, 

situația generală pe zona SDL este următoarea: venituri din salarii au 25,2% din persoanele incluse 

în studiu, venituri din pensii- 39,4%, venituri preponderent formate din alocațiile copiilor – 23,2%, 

venituri obținute din veniti minim garantat 1,9%, burse școlare au 0,6% din cei chetionați, 

muncesc ca zilieri 5,8% dintotalul celor chestionați, beneficiază de indemnizatie de creștere a 

copilului până la vărsta de 2 ani 1,3% din cei chetionați, un procent de 1,3% din cei chestionați 

susțin că sunt întreținuți de către copii, 0,6% au venituri provenite din îngrijirea unor persoane 

vârstnice, și tot 0,6% au venituri obținute din munca în străinătate. Se poate observa că un 

procent de 64,6% din cei intervievați au venituri fixe lunare, iar un procent de 35,4% se bazează pe 

venituri ocazionale sau pe prestații sociale. În ceea ce privește situația pe fiecare ZUM în parte, 

datele sunt următoarele: ZUM 1 21,% venituri din salarii, 63,2% venituri din pensii, 15,8% venituri 

din alocațiile copiilor, ZUM 2- 35,3% venituri din salarii, 43,1% venituri din pensii, 9,8% venituri din 

alocațiile copiilor, 3,9% venituri obținute ca ajutor social, 3,9% lucrează ca zilieri, 2% beneficiază de 

indemnizație de creștere a copilului pțnă la vârsta de 2 ani, 2% sunt întreținuți de către copii, ZUM 

3- 31,2% au venituri din salarii, 37,5% au venituri din pensii, 15,6% se întrețin din alocațiile 

copiilor, 3,1% au burse școlare, 3,1% lucrează ca zilieri, 3,1% sunt întreținuți de cître copii, 3,1% au 

venituri obținute din îngrijirea unor bătrâni, iar 3,1% au venituri obținute din străinătate. ZUM 4-  

10% au venituri din salarii, 70% au venituri din pensii, 10% lucrează ca zilieri, 10% beneficiază de 

indemnizație de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani. ZUM 5 – 16,7% au venituri din salarii, 

20,8% au venituri din pensii, 37,5% se întrețin din alocațiile copiilor, 4,2% au ajutor social, 20,8% 

lucrează ca zilieri. Dacă comparam datele obținute pe cele 5 zone urrbane marginalizate , putem 

constata următoarele: zona urbană maginalizată cu procentul cel mai mare de salariați se află în 

perimetrul Luncii-Gării, zona urbană marginalizată cu procentul cel mai ridicat de pensionari este 

ZUM 4 Centru. Cel mai ridicat procent de familii acre se întrețin din alocațiile copiilor este în ZUM 

5 Ighișu Nou, cel mai ridicat procent de persoane care lucrează ca zilieri se întâlnește tot   în ZUM 
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5 Ighișu Nou. Din datele expuse mai sus se poate observa că zona urbană marginalizată Ighișu Nou 

are o populație care înregistrază cote semnificativ ridicate față de celelate zone marginalizate în 

ceea ce privește: nivelul scăzut de școlarizare, nivelul scăzut de venituri, accesul la sectoarele 

publice de utilitate, număr scăzut de persoane vârstnice beneficiare de pensie comparativ cu 

numărul vârstnicilor. 

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

La nivelul Municipiului Mediaș, au fost realizate două cercetări de piața: una cantitativă- sondaj de 

opinie, prin care au fost aplicate 250 de chestionare în teritoriul SDL și ZUM, una calitativă- focus 

grup, au fost realizate 11 focus grup cu persoane apartinând teritoriului SDL și Zum, și o recenzare 

a populației. Probelmele identificate la nivelul acestor zone și a teritoriului SDL sunt următoarele: 

Infrastructură și locuințe - locuirea și supraaglomerarea locuințelor este o problemă prezentă în 

toate zonele studiate. Pe fiecare ZUM în parte, situația este următoarea: ZUM 1- lipsa spațiilor de 

joacă pentru copii, contracte de închiriere pentru locuințele sociale, necesitatea racordării 

locuințelor la sistemul de gaze naturale, necesitatea reabilitării blocurilor de locuinte atât interior 

cât și exterior, crearea unui sistem funcțional de menținere a curațeniei în spațiile comune și în 

zona din afara blocurilor, ZUM 2 deficit de locuințe, reabilitarea și renovarea blocurilor de 

locuințe, lipsa spațiilor de joacă pentru copii și a parcurilor, construirea unui centru medical în 

zonă. ZUM 3 curățarea canalizării, repararea rețelei de apă potabilă, reabilitarea blocurilor, 

amenjarea aleilor de acces între blocuri și a spațiilor verzi, necesitatea racordării la gaze, spații de 

joacă pentru copii. ZUM 4 construire de locuinţe sociale, spații noi de joacă pentr copii. ZUM 5 

racordare gaz, energie electrica, apa, canalizare, deficit de locuinte sociale. 

Educație și statutul educațional al adulților - o mare parte din personale din teritoriul SDL și din 

ZUM au un nivel de școlarizare scăzut. Lipsa unei scoli finalizate și lipsa abilităților de scis citit îi 

impiedică pe unii să acceseze locurile de muncă. Pe fiecare ZUM în parte, situația este 

următoarea: ZUM 1 lipsa locurilor de  muncă; ZUM 2 lipsa locurilor de  muncă; ZUM 3 accesul pe 

piața muncii este foarte dificil în condițiile în care nivelul de edicație este scăzut; ZUM 4 accesul 

greu la piața locurilor de muncă, nevoia de calificare pentru a găsi un loc de muncă; ZUM 5 lipsa 

locurilor de  muncă. 

Veniturile și cheltuielile gospodăriilor - Pe fiecare ZUM în parte, situația este următoarea: ZUM 1 

62,9 % din cei chestionați apreciază ca fiind insuficiente veniturile lor; ZUM 2 74,6% din cei 

chestionați apreciază ca fiind insuficiente veniturile lor; ZUM 3 73,2% din cei chestionați apreciază 

ca fiind insuficiente veniturile lor;  ZUM 4 95,54 % din cei chestionați apreciază ca fiind insuficiente 

veniturile lor; ZUM 5 72,54% din cei chestionați apreciază ca fiind insuficiente veniturile lor. 
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Educația copiilor - un procent de peste 90% din cei incluși în studii au considerat că accesul la 

instituțiile de învătământ este ușor și au demonstrat ca sunt motivați să își dea copiii la școală atât 

cat posibilitățile intelectuale ale acestora o permit. Totuși rata abandonului școlar în rândul 

persoanelor marginalizate social este mai ridicată decât rata abandonului școlar la restul 

populației.  

Accesul la servicii publice în funcție de zona în care locuiesc persoanele înscrise în studii, accesul 

la serviciile publice se face pe jos în imediata vecinătate a zonei de locuit sau cu mijloace de 

transport. La nivelul tuturor ZUM-urilor situația este similară și se prezintă astfel: în ceea ce 

privește accesul la școli și grădinițe din zona respectivă, 91,7% dintre respondenți au apreciat ca 

fiind destul de bun sau foarte bun, accesul la parcuri și modalități de petrecere a timpului liber 

este deficitar în percepția a 100% din populația intervievată, accesul către piețe, dispensare sau 

spital, gară, stație de autobuz este relativ, respondentii împarțindu-se în două categorii mari (cei 

care consideră accesul ușor și cei care îl consideră dificil. Exceptând zona urbană marginalizată 

Ighișu Nou, persoanele aflatate în celalte zone consideră că este dificil accesul la zonele 

administrative, medicale, centre comerciale sau piată. 

2.4. Acțiunile desfășurate anterior în teritoriul SDL 

În zonă au întreprins acțiuni atât autoritățile locale, cât și organizații non-profit. În afara ridicării de  

locuințe sociale, majoritatea acțiunilor întreprinse de autoritățile locale s-au concentrat strict pe 

controlul fenomenului infracțional. Reprezentanții societății civile au desfășurat proiecte cu impact 

social majoritar fiind centrate pe situația copiilor din zonă. Unul dintre proiectele cu impact major  

este cel al Asociației Phoenix Speranta care are următoarele repere: 

• Scopul proiectului este implementarea la nivel local a unui model de integrare socială şi 

profesională, complex de servicii, care va cuprinde înfiinţarea unei structuri de economie 

socială tip unitate protejată şi înfiinţarea unor unităţi locative cu profil de sprijin temporar 

şi instruire în vederea deprinderii abilităţiilor de viaţă independentă pentru tineri, având ca 

beneficiari aparţinând grupurilor vulnerabile din mun. Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou. 

• Bugetul total al investiţiei este de 1.203.193 euro fara TVA 

• Finanţatorul proiectului este Asociaţia The Velux Foundation/Villum Fonden din 

Danemarca 

• Beneficiarii proiectului sunt tineri sub 25 de ani, neşcolarizaţi, de etnie romă şi persoane cu 

dizabilităţi  
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Tabel 2. Prezentare proiect desfășurat în teritoriul SDL în ultimii 5 ani 

Titlul proiectului: 
Activ vs. Pasiv Complex de servicii de sustinere a 

integrarii sociale a persoanelor vulnerabile 

Perioada: 01.04.2016 – 30.09.2018 

Bugetul (în lei):  5.414.368 

Sursa de finanțare: 
Asociatia The Velux Foundation Villum Fonden 

Danemarca 

Aplicantul: Asociatia Phoenix Speranta 

Partenerii: 
Municipiul Medias, Asociatia Habitat for Humanitz 

Romania 

Principalele activități: 

Activitati manageriale 

Dezvoltarea unui model/program ca o baza de lucru a 

integrarii socio/profesionale a persoanelor vulnerabile 

Construirea Complexului de servicii de integrare socio-

profesionale a persoanelor vulnerabile 

Actiuni pregatitoare pentru asigurarea logistice, 

organizationale si functionale ale complexului 

Identificarea si evaluarea grupului tinta 

Promovarea 

Numărul și tipul grupului țintă vizat: 370 tineri sub 25 de ani 

Zona distinctă din teritoriu: 
Nu este ZUM, grupul ţintă este format din persoane 

vulnerabile de etnie roma şi nonromă 

Stadiul: In desfasurare 

 

2.5. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului SDL 

Viziunea municipiului Mediaș în ceea ce privește dezvoltarea sa ulterioară este următoarea: 

Municipiul Mediaș va fi un centru economic dezvoltat, cu o preocupare permanetă pentru 

conservarea valorilor istorice, capabil să ofere cetățenilor săi confortul de a trăi la un standar 

calitativ ridicat, posibilitatea de a studia și oportunitatea de a se dezvolta perofesional într-o 

comunitate responsabilă. Multiculturalismul, respectul față de cetățeni, față de moștenirea 

culturală vor fi valorile după care se va ghida o societate civilă activă și onestă a municipiului 

Mediaș. Din punct de vedere a obiectivelor strategice ale municipiului Mediș, putem menționa: 

utilizare eficientă a resueselor fizice și umane pentru relaizarea unei dezvoltări economice și 

sociale durabile, care să ducă pe termen lung la creșterea standardului de viață al populației. În 
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ceea ce privește obiectivele în domeniul asitenței sociale pot fi enumerate următoarele: crearea 

de centre de asistență pentru grupurile defavorizate (vârstnici, copii, persoane cu deficiențe), 

programe de integrare socială, construirea de noi locuințe sociale, reabilitarea și medernizarea 

locuințelor sociale existente. 

3. Analiza SWOT 

Poziționarea geografică 

Puncte tari: poziționarea geo-strategică în zona urbană funcțională a municipiului, lipsa unor 

bariere naturale sau de infrastructură  

Puncte slabe: 

Oportunități: amplasarea într-un municipiu destul de dezvoltat oferă un cadru propice de 

dezvoltare a relaţiilor de parteneriat 

Pericole: existenţa unor factori de risc natural care pot determina declanşarea unor fenomene 

nedorite (alunecări de teren, inundaţii, seisme) şi care pot afecta dezvoltarea socio-economică a 

teritoriului 

Populația și caracteristicile demografice 

Puncte tari: numărul populației din teritoriu este mare, iar ponderea populației tinere este 

crescută;  

Puncte slabe: în zonele marginalizate există un procent ridicat de persoane rezidente care locuiesc 

fără forme legale; o parte din populație prezintă ermetism și refuză măsurile de integrare; o parte 

din populația activă emigrează, rămânând acasă copiii și bătrânii. 

Oportunități: promovarea acțiunilor de incluziune socială; conceperea unor programe de 

reintegrare în piața muncii a populației; stimularea angajatorilor pentru încadrarea şomerilor şi a 

absolvenţilor; existența surselor de finanțăre nerambursabilă pentru intervenții în domeniul 

acordării de asistență juridică pentru reglementări acte (POCU) 

Pericole: accentuarea diferențelor de clasă socială; migraţia populaţiei tinere către zonele mai 

dezvoltate din punct de vedere economic; neadaptarea forţei de muncă la schimbările rapide de 

pe piaţa muncii în ceea ce priveşte cerinţele acesteia; scăderea interesului investitorilor. 

Ocuparea, mediul de afaceri la nivel local și protecția socială 

Puncte tari: populația activă din zonă este formată în mare parte din tineri; mediul de afaceri este 

unul activ și absoarbe un număr mare de persoane; forţa de muncă disponibilă este ridicată.  

Puncte slabe: populația de vârste peste 35 de ani are nivel scăzut de școlarizare; o parte din 

populația tânără are o rată crescută a abandonului școlar; angajarea unui număr redus de 

persoane provenite din medii vulnerabile; veniturile obţinute per gospodărie, sunt insuficiente; 

accesul la locul de muncă se face anevoios. 



 

42 
Proiect ”Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Mediaș” – cod SMIS 

2014+:107017 

 

Oportunități: în zonele SDL și ZUM proporția tinerilor este mare, astfel se pot crea programe de 

reconvesie și conversie profesionaă; diversificarea relațiilor economice, prin promovarea 

colaborării și atragerea de noi investitii; formarea și instruirea continuă a resurselor umane; 

orientarea băncilor spre sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării sectorului IMM și posibilitatea accesării 

fondurilor destinate dezvoltării IMM-urilor; existența surselor de finanțăre nerambursabilă pentru 

intervenții în domeniul ocupării forței de muncă (POCU). 

Pericole: scăderea interesului tinerilor pentru piața muncii; adaptarea dificilă a forței de muncă la 

noile cerințe de piață; cadru legislativ inadecvat pentru susținerea întreprinderilor de economie 

socială de inserție; productivitatea scăzută a activităţilor economice din zonă. 

Educația  

Puncte tari: percepție bună a împrejurimilor blocului/casei și a zonei de locuire în raport cu școlile 

existente, grădiniţele sau creşele existente 

Puncte slabe: numărul copiilor și tinerilor din ZUM care frecventrează școala este relativ mic; 

procent ridicat de abadon școlar, repetenție, declalaje între vârsta cronologică și vârsta școlară; 

insuficienta dotare a unităților de învățământ cu materaiel didactice noi; inexistența unor 

parteneriate viabile între formarea profesională și liceală și mediul de afaceri.  

Oportunități: creșterea gradului de conștientizare privind importanța școlii în rândul tinerilor și al 

copiilor; reorientarea învățământului profesional și tehnic către cerinețe și necesitățile pietei de 

afaceri; realizarea de parteneriate între mediul școlar și academic pe de o parte și mediul 

economic și de afaceri pe de altă parte; accesul la finanțări nerambursabile pentru infrastructura 

de educaţie (POR) şi în domeniul educației (POCU); existența de oportunități de intervenții prin 

POCU în domeniul educației timpurii de nivel ante-preșcolar și preșcolar, învățământ primar și 

secundar; existența de oportunități de intervenții prin POCU pentru pograme de tip zone 

prioritare de educație/ școală după școală; existența de oportunități de intervenții prin POCU 

pentru pograme de tip a doua șansă. 

Pericole: nivel scăzut de interes al populației cu vârste de peste 45 de ani de a urma cursuri de 

reconversie perofesională; scăderea interesului cadrelor didactice pentru a urma cursuri de 

formare profesională continua în vederea actualizării cunoștințelor; lipsa unei finanțări susținute a 

sistemului de învățământ; părăsirea timpurie a şcolii sau abandonul şcolar cresc perspectiva 

expunerii la riscul de sărăcie.   

Locuirea și accesul la utilități 

Puncte tari: prezenţa utilităţilor în ZUM (apă, curent electric, gaze naturale, canalizare); percepție 

bună în raport cu transportul în comun, accesul pietonilor pe trotuare.  

Puncte slabe: locuințele din zonele ZUM sunt supraaglomerate, în unele situații utilitățile sunt 

taiate sau viciate din cauza neglijenței locatarilor. 
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Oportunități: inventarierea locuințelor ce aparțin gospodăriei comunale și primăriei și 

restricționarea accesului persoanelor în locuințe, dacă acestea nu dețin contracte de închiriere sau 

proprietate; reablitarea locuințelor sociale existente și construirea de noi zone de locuințe sociale; 

accesul la surse de finanțare în domeniul infrastructurii de locuire si socializare (POR). 

Pericole: Supraaglomerarea zonelor și transformarea lor în ghetouri; accentuarea procesului de 

precarizare și deteriorare a locuințelor. 

Accesul la instituții publice (în spcial la instituții medicale și sociale) 

Puncte tari: teritoriile SDL și ZUM se află în imediata apropiere a zonei funcționale a orașului, iar 

accesul se poate face fie pe jos fie cu mijloacele de transport;  

Puncte slabe: o legislație instabilă și permisivă care face atragatoare accesarea serviciilor sociale; 

lipsa unei asigurări medicale pentru cea mai mare parte din populaţie; procent scăzut al 

beneficiarilor de programe de protecție socială; lipsa unui medic de familie pentru cea mai mare 

parte din populaţie; numărul personalului din instituții este scăzut; instiutțiile de asistență socială 

se află departe de ZUM ceea ce îngreunează accesul la acestea. 

Oportunități: crearea unui birou de informare și indrumare a persoanlor defavorizate în zonele de 

imediat acces al acestora; existența surselor de finanțare în domeniul infrastructurii integrate 

medico-sociale (POR) și a furnizării de servicii sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare 

integrate (medico-sociale) (POCU). 

Pericole: lipsa serviciilor medicale conduce la deteriorarea stării de sănătate a populației; 

accentuarea lipsei de acces la servicii medicale sau sociale. 

Organizarea și coeziunea comunității și relațiile cu exteriorul 

Puncte tari: numărul persoanelor incluse în teritoriul SDL și ZUM este scăzut în raport cu populația 

generală a orașului; la nivelul comunităților marginalizate grupurile de persoane sunt organizate 

pe familii și pe realții de buna vecinătate ceea ce favorizează transmiterea informațiilor și 

întrajutorarea; aprecierea pozitivă a reprezentanţilor comunităţii în legătură cu participarea lor la 

rezolvarea problemelor comunităţii; lipsa unor conflicte intracomunitare; existența unei bune 

relaţionări cu vecinii. 

Puncte slabe: unele comunități sunt ermetice și colaborează deficitar cu autoritățile;  

Oportunități: Numarul tinerilor în zonele SDL este crescut, și chiar dacă aceștia nu au școala 

finalizată se pot realiza proiecte de calificare sau realizare a acestora. 

Pericole: lipsa de motivare suficientă a tinerilor, lipsa lor de implicare în activități poate duce la 

ermetizarea acestora și transformarea zonelor în ghetouri urbane. 

Proiecte desfașurate anterior în zonă 

Puncte tari: existența asociațiilor care desfășoară proiecte în comunitate 
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Puncte slabe: reticența față de ONG-urile sau prestatorii de servicii sociale care realizează proiecte 

în zonă 

Oportunități: disponibilitatea declarată a comunității de a lua parte la proiecte care să fie în folosul 

zonei și al locuitorilor; existența unor fonduri dedicate special pentru intervenții în zonele urbane 

marginalizate. 

Pericole: lipsa sustenabilității proiectelor; implicarea comunității în proiecte este condiționată de 

remunerare. 

4. Procesul de implicare a comunităţii 

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

Asociația Grupul de Acțiune Locală ZUM Mediaș a fost organizată și funcționează cu respectarea 

dispozițiilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată prin Legea nr. 246/2005 

pentru aprobarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

Grupul de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș a luat ființă la data de 30.08.2017, când prin 

manifestarea liberă a interesului Primăriei Municipiului Mediaș, jud Sibiu, SC Romactiv Business 

Consulting SRL și Asociația Phoenis Speranța care au avut și calitatea de solicitant/parteneri în 

proiectul de sprijin pregătitor „Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de 

pe raza Municipiului Mediaș”- cod SMIS 2014+: 107017, s-a semnat actul constitutiv și statutul 

Asociației Grupul de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș.  

La data de 12.09.2017, Asociația Grupul de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș a dobândit 

personalitate juridică, conform sentinței civile nr 1790/12.09.2017. Durata de funcţionare a 

Asociaţiei este nedeterminată, începând de la data înscrierii sale ca persoană juridică. 

Scopul asociației este promovarea dezvoltării durabile a teritoriului Municipiului Mediaș și sat 

aparținător Ighișul Nou prin intervenții în zonele urbane marginalizate care să permită 

combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii sociale, să pună în valoare potențialul de 

dezvoltare local și să ducă la dezvoltarea economică și socială a comunității. 

Grupul de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș este organizat în 3 componente: 

(A) Adunarea Generală  

(B) Comitetul Director ales de Adunarea Generală  

(C) Personalul ce asigură funcționarea GAL  

(A) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală 

Z.U.M. Mediaș şi se compune din totalitatea membrilor asociaţi. 

Inițial, Adunarea Generală a fost constituită din cei 3 membri fondatori, însă în urma activităților 

de animare, mobilizare/facilitare și a unui proces transparent de extindere a numărului de 

membri activi (pe baza manifestării libere a interesului de a participa, conform metodologiei  
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interne de selecție membri noi în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală ZUM Medias – Anexa 

4 la Decizia CD nr 3/25.10.2017) parteneriatul s-a extins la 5 membri.  

(B) Comitetul Director este organul de conducere şi administrare al Asociaţiei Grupul de Acțiune 

Locală Z.U.M. Mediaș format din membrii GAL care îndeplinesc următoarea condiții: 

a) au sediul sau  sucursală/filială/punct de lucru/sediu secundar în UAT acoperit de SDL – în 

cazul persoanelor juridice; 

b) au reședința/domiciliul în teritoriul SDL – în cazul persoanelor fizice care au calitatea membru 

in GAL 

Inițial, Consiliul Director a fost constituit din 3 membri – câte 1 reprezentant al fiecărui membru 

fondator – în prezent acesta fiind format din 5 membri, în urma extinderii membrilor activi ai 

asociației, respectiv: 1 președinte – reprezentant al autorității publice locale, 1 vicepreședinte – 

reprezentant al mediului privat, 1 secretar – reprezentant al societății civile, 1 membru – 

reprezentant al Direcției de Asistență Socială Mediaș și 1 membru – persoană fizică din 

comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (cetățean de pe raza 

ZUM Luncii). 

(C) Personalul ce asigură funcționarea GAL 

În prezent, Asociația GAL Z.U.M. Mediaș are o echipă compusă din: manager GAL, asistent 

administrativ și facilitator, selectați pe bază de concurs, organizat în perioada 13-24 noiembrie 

2017. 

Managerul GAL va oferi sprijin pentru stabilirea unui parteneriat între sectorul public, sectorul 

privat și societatea civilă și va lucra îndeaproape cu facilitatorul pentru a mobiliza și a organiza 

comunitatea marginalizată. 

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 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală s-a realizat cu implicarea principalilor parteneri locali 

din teritoriul SDL în baza unui proces intens participativ, cu respectarea principiului dialogului, 

comunicării şi consultării, pentru stabilirea unui consens în ceea ce priveşte viitorul comunităţii. 

Astfel, principalele acțiuni întreprinse pentru animarea/consultarea reprezentanților instituțiilor 

publice, a sectorului privat, ONG-urilor și altor reprezentanți ai societății civile, a persoanelor fizice 

au constat în: 

➢ În data de 19.09.2017 a fost organizată ședința Consiliului Director (CD) al GAL ZUM 

MEDIAȘ cu tema ” Delimitarea teritoriului SDL, identificarea zonelor distincte incluse în 

teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum și organizarea Studiului de referință” 
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În cadrul acestei ședințe, pe lângă membri de drept al CD, au participat ca invitați: reprezentanti ai 

Directiei de Asistenta Sociala Medias, observatori din partea OIRPOSDRU Centru, reprezentanti ai 

ONG-urilor locale (Asociatia Phoenix Speranta, Arpeham Medias si Asociatia Sf Mihail 

Mărturisitorul), directorul Scolii gimnaziale nr 5,  1 reprezentant al mediului privat local, 1 

persoana fizica – reprezentant al comunitatii rome. 

În cadrul acestei ședințe au fost prezentate concluziile dezbaterii publice pe aceeași temă din data 

de 19.09.2017 si au fost prezentate si analizate zonele apartinand ZUM Medias care vor forma 

teritoriul aferent Strategiei de Dezvoltare Locală, conform mapelor statistice si a demarcarii 

efective a zonelor pe harta Municipiului Medias, pe baza datelor colectate de la Directia de 

Statistica coroborate cu prevederile Planului Urbanistic General (PUG). 

➢ În data de 25.10.2017 a fost organizată ședința Consiliului Director (CD) al GAL ZUM 

MEDIAȘ cu tema ”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” 

În cadrul acestei ședințe, pe lângă membri de drept al CD, au participat ca invitați: reprezentanti ai 

Directiei de Asistenta Sociala Medias, reprezentanti ai ONG-urilor locale (Asociatia Phoenix 

Speranta si Asociatia Sf Mihail Mărturisitorul), directorul Scolii gimnaziale nr 5,  1 reprezentant al 

mediului privat local. 

În cadrul acestei ședințe au fost prezentate concluziile dezbaterii publice pe aceeași temă din data 

de 25.10.2017, concluziile preliminare ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor, si resurselor 

identificate in teritoriul SDL si specific in ZUM, pe baza datelor din Studiul de referinta si au fost 

validate si declarate in cadrul CD zonele urbane marginalizate de la nivelul Municipiului Mediaș, 

care împreună cu zonele funcționale aferente și zonele distincte vor forma teritoriul aferent 

Strategiei de Dezvoltare Locală din perspectiva studiului de referință 

➢ În data de 15.11.2017 a fost organizată ședința Consiliului Director (CD) al GAL ZUM 

MEDIAȘ cu tema ”Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în 

întreg teritoriul SDL” 

În cadrul acestei ședințe, pe lângă membri de drept al CD, au participat ca invitați: reprezentanti 

Primariei Municipiului Medias, ai Directiei de Asistenta Sociala Medias, reprezentanti ai ONG-urilor 

locale (Asociatia Sf Mihail Mărturisitorul), directorul Scolii gimnaziale nr 5, 1 reprezentant al 

mediului privat local. 

În cadrul acestei ședințe au fost prezentate concluziile dezbaterii publice pe aceeași temă din data 

de 15.11.2017. De asemenea, pe baza rezultatelor Studiului de referință și a analizei diagnostic a 

nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriul SDL, s-au dezbatut o serie de soluții 

posibile pentru cele 4 probleme majore identificate la nivelul teritoriului SDL, respectiv: (P1) lipsa 
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locurilor de muncă, (P2) Neparticipare școlară și risc mare de abandon şcolar în rândul copiilor și 

tinerilor, (P3) Condiții de locuire precare, (P4) Spații publice urbane. 

➢ În data de 15.11.2017 a fost organizată ședința Consiliului Director (CD) al GAL ZUM 

MEDIAȘ cu tema ”Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul 

SDL, cu precădere în ZUM” 

În cadrul acestei ședințe, pe lângă membri de drept al CD, au participat ca invitați: reprezentanti 

Primariei Municipiului Medias, ai Directiei de Asistenta Sociala Medias, reprezentanti ai ONG-urilor 

locale (Asociatia Sf Mihail Mărturisitorul), directorul Scolii gimnaziale nr 5, 1 reprezentant al 

mediului privat local. 

În cadrul acestei ședințe au fost prezentate concluziile dezbaterii publice pe aceeași temă din 

15.11.2017. De asemenea, pe baza soluțiilor identificate în cadrul ședinței CD nr 3 pentru cele 4 

probleme majore identificate la nivelul teritoriului SDL, respectiv: (P1) lipsa locurilor de muncă, 

(P2) Neparticipare școlară și risc mare de abandon şcolar în rândul copiilor și tinerilor, (P3) Condiții 

de locuire precare, (P4) Spații publice urbane, s-au identificat și s-au prioritizat 

măsurile/intervențiile posibile ce pot fi întreprinse pentru rezolvarea problemelor identificate. 

➢ În data de 28.11.2017 a fost organizată ședința Consiliului Director (CD) al GAL ZUM 

MEDIAȘ cu tema ”Decizie finală cu privire la conținutul SDL și a listei indicative de 

intervenții” 

În cadrul acestei ședințe, pe lângă membri de drept al Consiliului Director extins ca urmare a 

aderării membrilor noi la GAL, au participat ca invitați: reprezentanți ai Primăriei municipiului 

Mediaș, reprezentanti ai Directiei de Asistenta Sociala Medias, reprezentanti ai ONG-urilor locale 

(Asociatia Phoenix Speranta), 1 reprezentant al mediului privat local. 

În cadrul acestei ședințe au fost prezentate concluziile dezbaterii publice pe aceeași temă din 

28.11.2017 iar membri CD au aprobat în unanimitate STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA a 

Grupului de Acțiune Locală ZUM MEDIAȘ 

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

Analiza relațiilor intra și extra comunitare   

În ceea ce privește percepția persoanelor asupra relațiilor din interiorul comunității, asupra relației 

comunității cu autoritățile locale (tipul și calitatea comunicării, impactul intervențiilor anterioare, 

satisfacția cetățenilor cu activitatea autorităților, accesul la și calitatea serviciilor existente, 

încredere în autoritățile locale etc.), asupra relației comunității cu societatea civilă (cu precădere 

din prisma intervențiilor anterioare), precum și a relației relației comunității cu presa locală (cu 

accent pe imaginea comunității în presa locală), rezultatele Studiul de referință reflectă faptul că 

atât relațiile intracomunitare cât și cele cu autoritățile publice locale și cu orice altă instituție sau 
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entitate din Municipiul Mediaș sunt mulțumitoare, neexistând surse de tensiune intra și extra 

comunitare deosebite. 

Astfel: 

În ZUM 1 – Vitrometan s-au aplicat 24 de chestionare, 8,3% din cei intervievați considerând că 

relațiile cu vecinii sunt deseori conflictuale, dar cu unii dintre vecini se poate colabora, că sunt 

mulțumiți de relația cu autoritățile publice locale și cu celelalte instituții cu care au mai venit în 

contact.  

În ZUM 2 – Luncii Gării s-au aplicat 82 chestionare, 87,2% din cei intervievați considerând că 

relațiile cu vecinii sunt foarte bune și pot colabora, că sunt mulțumiți de relația cu autoritățile 

publice locale și cu celelalte instituții cu care au mai venit în contact. 

În ZUM 3- Tineretului s-au aplicat 49 chestionare, 81,7% din cei intervievați consideră că relațiile 

cu vecinii sunt foarte bune și pot colabora, că sunt mulțumiți de relația cu autoritățile publice 

locale și cu celelalte instituții cu care au mai venit în contact. 

În ZUM 4 – Centru s-au aplicat 15 chestionare, 93,3% din cei intervievați consideră că relațiile cu 

vecinii sunt foarte bune și pot colabora, că sunt mulțumiți de relația cu autoritățile publice locale și 

cu celelalte instituții cu care au mai venit în contact. 

În ZUM 5 – Ighișu Nou s-au aplicat 39 chestionare, 97,4% din cei intervievați consideră că relațiile 

cu vecinii sunt foarte bune și pot colabora, că sunt mulțumiți de relația cu autoritățile publice 

locale și cu celelalte instituții cu care au mai venit în contact. 

De asemenea, în zona urbană Luncii și zona Nisipului – Aron Cotruș – analizate în vederea validării 

ca ZUM, din informațiile obținute pe baza focus-grupurilor și a chestionarelor aplicate, a rezultat 

faptul că locuitorii consideră că relațiile la nivelul comunității sunt bune, nu există conflicte și 

disensiuni între vecini. Totodată se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de relaționarea cu 

autoritățile,  afirmând că au găsit sprijin și înțelegere când au avut nevoie de îndrumare. 

Activități de mobilizare, organizare, facilitare de dezvoltare comunitară desfășurate în teritoriu 

Mobilizarea comunității este elementul cheie al proiectelor bazate pe metodologia CLLD. În acest 

context, facilitatorul comunitar a fost principalul responsabil de activitățile de mobilizare, 

organizare, facilitare de dezvoltare comunitară la nivelul teritoriului SDL, cu accent pe ZUM. 

Procesul de animare a comunității vizate de SDL s-a efectuat de către facilitatorul desemnat de 

catre Consiliul Director al GAL ZUM MEDIAS, care a identificat persoanele resursă și liderii 

comunității pe care i-a conștientizat asupra faptului că ei pot avea o contribuție importantă în 

viitorul comunității și i-a mobilizat în procesul de identificare și rezolvare a problemelor 

comunității. 
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 În contextul proiectului în cadrul căruia a fost realizată această Strategie de Dezvoltare Locală, au 

fost organizate 5 întruniri publice cu populația din teritoriu, întâlniri aferente fiecăreia din cele 5 

teme, respectiv: 

➢ În data de 19.09.2017, în zona Luncii și în str. Pictor Th Amann (în zona blocurilor cu 

locuințe sociale), a avut loc întrunirea publică cu tema ”Delimitarea teritoriului, 

identificarea zonelor distincte incluse in teritoriul SDL si declararea ZUM din teritoriu, 

precum si elaborarea Studiului de referință”. La această întrunire publică au participat  56 

reprezentanti ai comunitatii locale din care 36 femei (64%), 15 tineri pana in 29 ani (26%), 

45 reprezentanti ai populatiei rroma (80%). 

➢ În data de 25.10.2017, în zona str. Tineretului și str. Ciocârliei, a avut loc întrunirea publică 

cu tema ”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”. La 

această întrunire publică au participat 59 reprezentanți ai comunității locale din care 24 

femei (41%), 20 tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (34%), 49 persoane de etnie rromă 

(83%) 

➢ În data de 15.11.2017, în zona Luncii și în str. Pictor Th Amann a avut loc întrunirea publică 

cu tema ”Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg 

teritoriul SDL”. La această întrunire publică au participat 61 reprezentanți ai comunității 

locale din care 40 femei (66%), 14 tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (23%), 45 

persoane de etnie rromă (74%) 

➢ În data de 15.11.2017, în zona Luncii și în str. Pictor Th Amann a avut loc întrunirea publică 

cu tema ”Prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor din teritoriu, cu 

precădere în ZUM”. La această întrunire publică au participat 59 reprezentanți ai 

comunității locale din care 38 femei (64%), 16 tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani 

(27%), 55 persoane de etnie rromă (93%) 

➢ În data de 28.11.2017, la Primaria municipiului Mediaș, a avut loc întrunirea publică cu 

tema ”Decizia finală cu privire la conținutul strategiei de dezvoltare locală și cu lista 

indicativă de intervenții”. La această întrunire publică au participat 58 reprezentanți ai 

comunității locale din care 31 femei (53%), 10 tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani 

(17,24%), 48 de persoane de etnie rromă (82,75%). 

Impactul acestor acțiuni ale facilitatorului comunitar a constat în identificarea nevoilor reale ale 

teritoriului prin ”ochii comunității”, precum și a dorințelor și posibilităților de dezvoltare a 

persoanelor direct vizate de intervențiile Strategiei de Dezvoltare. 

Totodată, impactul activităților de animare/mobilizare constă și în extinderea numărului de 

membri ai Adunării Generale a GAL ZUM MEDIAS prin aderarea unei persoane fizice din 
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comunitatea marginalizată și a Direcției de Asistență Socială Mediaș așa cum se poate vedea în 

Tabelul 5. 

 Tabel 3. Evoluția numărului de membri ai Adunării Generale GAL 

Parteneri locali Număr membri 

AGA  la data 

înființării 

( 30 .08 .2017) 

Număr membri AGA după 

implementarea activităților de 

animare/mobilizare 

(28.11.2017) 

Autorităţi locale 1 1 

Sector public  1 

Sector privat 1 1 

Societate civilă 1 1 

Cetățeni de pe raza ZUM  1 

Cetățeni de pe raza teritoriului SDL  - 

Persoane aparținând minorității roma  1 (aceeași pers ca la categ. 

”cetățeni de pe raza ZUM”) 

Tineri (16-29 ani)  - 

Reprezentanţi ai grupului țintă (persoane aflate 

în risc de sărăcie  sau excluziune socială) 

 1 (aceeași pers ca la categ. 

”cetățeni de pe raza ZUM”) 

Femei  - 

Ca metoda inovativă pentru dezvoltarea și întărirea comunității, în sensul implicării membrilor 

comunității (mai ales a celor din ZUM) în procesul de dezvoltare locală, prin proiect s-au contractat 

servicii specializate pentru aplicarea metodei PhotoVoice. Acest demers, desfășurat în perioada 

01-24 noiembrie 2017, a fost făcut de către prestatorul de servicii care, cu sprijinul facilitatorului, a 

pătruns în comunitate și a realizat o ”mapare” a zonei prin implicarea și responsabilizarea 

comunității. Concret, demersul a constat în recrutarea participanților dintre membrii comunității 

marginalizate, punerea la dispoziția persoanelor selectate a aparatelor foto prin care aceștia au 

imortalizat aspecte din zona de intervenție. Fotografiile realizate au fost incluse într-un colaj și li s-

au atașat scurte texte reprezentative ( un mesaj pe care cel care a realizat fotografia a vrut să-l 

transmită cu ajutorul acesteia, o explicație a aspectului pe care a dorit să-l surprinda prin 

fotografiere, etc) și au fost diseminate utilizând diverse canale ( expunerea la sediul GAL și/sau al 

partenerilor, distribuirea online, etc.) – Anexa 27 
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5. Obiectivele SDL 
În această secțiune prezentăm obiectivul general şi obiectivele specifice ale SDL aşa cum au 

rezultat din consultarea tuturor părților interesate de la nivel local: sectorul public, sectorul privat, 

societatea civilă și comunitatea marginalizată din municipiul Mediaș. 

Obiectivul general al SDL este 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. 

Atingerea obiectivului general al SDL va fi realizată prin obiectivele specifice organizate pe 

următoarele sectoare: infrastructură, mobilitate urbană, spații publice urbane, locuire, ocupare, 

educaţie, acces la servicii, comunitate şi imagine publică: 

✓ Obiectiv specific 1: Dezvoltarea şi completarea infrastructurii edilitare precum si crearea / 

reabilitarea / modernizarea spaţiilor publice urbane din zonele marginalizate în folosul unei 

comunități responsabile 

✓ Obiectiv specific 2:  Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială 

✓ Obiectiv specific 3: Sprijinirea accesului și menținerii populației din zona analizată pe piața 

muncii, inclusiv prin dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul comunității din zona analizată 

✓ Obiectiv specific 4: Creşterea accesului populației din comunitățile marginalizate la un 

învăţământ de calitate 

✓ Obiectiv specific 5: Dezvoltarea și furnizarea serviciilor medico-sociale si juridice la nivelul 

comunității marginalizate din zona analizată 

✓ Obiectiv specific 6: Promovarea multiculturalismului, a înțelegerii reciproce precum și 

prevenirea și combaterea discriminării 

Obiectivele specifice, vor fi indeplinite până în anul 2023, fiind identificate în baza unui larg proces 

consultativ, pornind de la analiza de nevoi și evaluarea problemelor și resurselor sociale, 

economice și de mediu din teritoriu. Abordarea a fost una integrată, centrată pe problemele ce 

trebuie soluționate, dar având în vedere și atuurile existente și potențiale ale zonei, prin folosirea 

unui mix de metode, atat cantitative, cat si calitative, pentru a avea acces la o varietate de 

experiente, atitudini si perceptii cu privire la zonele investigate. 

Obiectivul general al SDL se subscrie viziunii de dezvoltare a Municipiul Mediaş asumată prin 

strategia Mediaș 2020: “Crearea unui centru urban de referinţă, fondat pe o puternică tradiţie 

istorică şi socială dar totodată orientat către viitor, prin realizarea şi implementarea unor 

instrumente concrete de dezvoltare economică şi socială durabilă”. 
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Sinergia obiectivelor specifice SDL cu obiectivele specifice (OS) stabilite în Strategia Mediaș 2020 

pentru perioada 2016-2020: 

OS1 al SDL răspunde următoarelor obiective specifice ale Strategiei Mediaș 2020: Os 5. 

Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii; Os 6. Investiţia verde pentru un oraş de viitor; Os 7. 

Investiţii durabile pentru cultură şi sănătate  

OS2 al SDL răspunde următoarelor obiective specifice ale Strategiei Mediaș 2020: Os 3. Sprijinirea 

dezvoltării sectorului nonguvernamental pentru dezvoltarea societăţii civile în vederea creşterii 

numărului de locuri de muncă  

OS3 al SDL răspunde următoarelor obiective specifice ale Strategiei Mediaș 2020: Os 10. 

Reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale  

OS4 al SDL răspunde următoarelor obiective specifice ale Strategiei Mediaș 2020: Os. 9. Creşterea 

numărului de tineri care termină şcoala şi creşterea nivelului academic al acestora  

OS5 al SDL răspunde următoarelor obiective specifice ale Strategiei Mediaș 2020: Os 3. Sprijinirea 

dezvoltării sectorului nonguvernamental pentru dezvoltarea societăţii civile în vederea creşterii 

numărului de locuri de muncă  

OS6 al SDL răspunde următoarelor obiective specifice ale Strategiei Mediaș 2020: Os 11. 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivelul grupurilor dezavantajate, în special, şi al cetăţenilor 

municipiului Mediaş, în general, prin proiecte şi programe sociale dedicate  

Strategia de Dezvoltare Locală răspunde Obiectivului 3. Dezvoltarea de servicii sociale având drept 

scop prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială din cadrul Strategia 

județeană de dezvoltare a serviciilor sociale – 2013-2017-2022 – județul Sibiu. 

SDL îşi propune facilitarea accesului la educaţie, la ocuparea pe piaţa muncii, servicii de sănătate şi 

asistenţă socială, care să sprijine incluziunea social a persoanelor şi grupurilor vulnerabile. 

Strategia Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 şi-a propus în cadrul Axei prioritare AP6 

 cresterea coeziunii sociale la nivelul Regiunii Centru prin dezvoltarea resurselor umane 

(extinderea accesului locuitorilor din Regiunea Centru la servicii de educatie, sanatate, sociale si 

ale administratiei locale, diversificarea si cresterea calitatii acestor servicii), prin facilitarea 

reinsertiei sociale a persoanelor dezavantajate social si prin contracararea efectelor declinului 

demografic. În acest context, Strategia de de Dezvoltare Locală sprijină măsurile propuse în 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 pentru reducerea 

fenomenului de excluziune socială care afectează grupuri sociale expuse riscului de marginalizare 

socială. 

Obiectivele asumate prin SDL sunt în total acord cu politicile definite în Strategia Națională de 

Incluziune Socială și Reducere a Sărăciei pentru perioada 2014-2020 care îşi propun „ca toţi 

cetăţenii să aibă oportunităţi egale de a participa în societate, să fie apreciaţi şi valorizaţi, să 
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trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute şi diferenţele respectate.” Cele 

două strategii propun măsuri complementare pe incluziune socială a grupurilor vulnerabile și 

reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială astfel încât să 

fie atinsă ținta asumată de Romania în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020: 

“reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni ameninţaţi de sărăcie şi excluziune 

socială”. 

Strategia de Dezvoltare Locală va contribui la atingerea obiectivului O2.3 din Strategia Națională 

pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020: „Creșterea participării persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile pe piața muncii prin dezvoltarea de măsuri care să combine suportul social 

cu activarea”. Sprijinirea accesului și menținerii pe piața muncii a populației din zonele 

marginalizate ale municipiului Mediaș, inclusiv prin dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul 

comunității din zona analizată (OS 3 al SDL) concomitent cu stimularea participării la programe de 

educație şi formare personalizate (OS 4 al SDL) vor avea ca rezultat creșterea gradului de ocupare 

a persoanelor din grupurile vulnerabile în scopul reducerii riscului de sărăcie şi excluziune social. 

Asigurarea unor servicii suport pentru persoanele de etnie romă inactive pe piaţa muncii vot fi 

realizate prin eforturile conjugate ale tuturor instituțiilor cu atribuții in domeniu, în paralel cu 

asigurarea accesului la servicii de asistență socială in funcție de nevoia specifică a persoanei, în 

special în comunităţile marginalizate. 

Ca urmare a ponderii însemnate pe care o are populaţia de etnie romă în totalul grupului ţintă 

vizat de SDL, obiectivele SDL se subscriu scopului şi obiectivelor Strategia Guvernului României de 

Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020 care îşi propune 

incluziunea socio–economică a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome la un nivel similar 

cu cel al restului populaţiei şi asigurarea de şanse egale prin iniţierea şi implementarea unor 

politici şi programe publice în domenii precum: educaţia, formarea profesională şi ocuparea forţei 

de muncă, sănătatea, locuirea şi mica infrastructură, cultura, infrastructura socială, prevenirea şi 

combaterea discriminării. Totodată, similar cu Strategia Naţională, SDL urmăreşte implicarea 

autorităţilor publice, a romilor înşişi şi a societăţii civile în activităţi care vizează creşterea 

incluziunii socio-economice. 

Creşterea accesului populației din comunităţii marginalizate la servicii medicale propus ca obiectiv 

în cadrul SDL răspunde în acelaşi timp Obiectivului OG.4. din Strategia Națională de Sănătate 

2014-2020: “Asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi costeficace, în 

special la grupurile vulnerabile”., respectiv OS.4.1 “Dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară, 

integrate şi comprehensive, destinate în principal populaţiei din mediul rural şi grupurilor 

vulnerabile inclusiv Roma”.  
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În perioada de programare 2014-2020, potrivit Cadrului Strategic Comun, îmbunătăţirea accesului 

persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate prin dezvoltarea unei infrastructuri sanitare 

adecvate şi prin creşterea calităţii serviciilor medicale este o prioritate. Se pune accent pe sporirea 

accesului la asistenţă medicală convenabilă, durabilă şi de înaltă calitate, în vederea reducerii 

inegalităţilor în materie de sănătate. În acest scop, sunt prioritizate investiţiile în infrastructura 

sanitară care contribuie la modernizarea, transformarea structurală şi viabilitatea sistemelor de 

sănătate, pentru îmbunătăţirea accesului la servicii sanitare şi reducerea inegalităţilor în materie 

de sănătate, cu o atenţie special acordată grupurilor marginalizate, precum romii şi persoanele 

expuse riscului şi a sărăciei. 

Având în vedere, pe de o parte ponderea mare a copiilor în totalul populaţiei marginalizate, iar pe 

de altă parte vulnerabilitatea acestei categorii de grup ţintă, în cadrul SDL au fost incluse măsuri 

special destinate rezolvării problemelor specifice cu care se confruntă în ceea ce priveşte condiţiile 

precare de locuire, participarea redusă la educaţie, riscul ridicat de abandon şcolar, accesul dificil 

la servicii medicale, lipsa locurilor de joacă, şa. Aceste măsuri vor contribui implicit la atingerea 

Obiectivului general 2 din cadrul Strategiei Națională pentru Protecția și Promovarea  Drepturilor 

Copilului 2014-2020: “Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în 

situaţii vulnerabile” prin reducerea decalajului de oportunități dintre copiii romi și ne-romi şi 

creșterea accesului copiilor săraci la serviciile de bază. 

Obiectiv specific 4 al SDL “ Creşterea accesului populației din comunitățile marginalizate la un 

învăţământ de calitate” va fi atins prin intervenţii de sprijin care să încurajeze participarea la 

educaţia timpurie, la învăţământul primar şi secundar precum şi la programe de tip zone prioritare 

de educaţie, şcoală după şcoală şi programe de tip a doua şansă destinate tinerilor care au 

abondonat şcoala şi adulţilor care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie. Măsurile propuse în SDL 

vor permite realizarea obiectivelor pe termen, mediu şi lung definite în Strategia Națională 

privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii, fiind relevante pentru trei din cei patru  piloni 

strategici, respectiv Pilonul 1: Asigurarea accesului la educație și la o educație de calitate pentru 

toți copiii, Pilonul 2: Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii, Pilonul 3: 

Reintegrarea în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala. 

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă populaţia cu vîrstă de muncă din ZUM este 

lipsa calificării şi/sau specializării acestora în acord cu cerinţele pieţii de muncă locale. “ Sprijinirea 

accesului și menținerii populației din zona analizată pe piața muncii, inclusiv prin dezvoltarea 

antreprenoriatului în cadrul comunității din zona analizată” (OS 3 al SDL) se va face prin programe 

de ucenicie la locul de muncă, stagii de practică, programe de formare profesională şi 

antreprenorială care fac parte din educaţia şi formarea adulţilor pe tot parcursul vieții. 

Participarea adulţilor din comunităţile marginalizate la aceste tipuri de programe va contribui la 
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atingerea obiectivului strategic al României ca până în anul 2020 cel puţin 10% din populaţia 

adultă (cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani) să participe la activităţi de învăţare pe tot parcursul 

vieţii. 

Având în vedere că persoanele cu dizabilităţi reprezintă unu dintre cele mai vulnerabile categorii 

de persoane aflate în risc de sărăcie sau excludere socială, măsurile propuse în cadrul SDL vizează 

acordarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor specifice ale acestui grup ţintă: crearea 

condițiilor de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale 

persoanelor cu handicap, în cadrul unui centru social care oferă servicii inclusiv persoanelor cu 

handicap. SDL este complementară astfel Srategiei Naționale privind Incluziunea Socială a 

Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 care are ca și scop promovarea, protejarea şi asigurarea 

exercitării depline şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului de către toate persoanele cu dizabilităţi, precum şi promovarea respectului pentru 

demnitatea lor intrinsecă.  

Măsurile propuse de SDL în domeniul dezvoltării de servicii medico-sociale includ dezvoltarea unui 

centru multifunctional de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice în acord cu 

Obiectivul 1 al Strategiei Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția 

Persoanelor Vârstnice 2015-2020: “prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor 

vârstnice”. 
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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 

Problema 1: Accesul deficitar la infrastructura edilitara 

O problemă cu care se confruntă populația din zonele marginalizate ale orașului este reprezentată 

de infrastructura edilitara slab dezvoltată. Această problemă corespunde cu obiectvului specific 1 

al SDL “Dezvoltarea şi completarea infrastructurii edilitare precum si crearea / reabilitarea / 

modernizarea spaţiilor publice urbane din zonele marginalizate în folosul unei comunități 

responsabile” 

Masuri posibile: 

• Reabilitarea si accesibilizarea infrastructurii edilitare;  

• Reabilitare/reparare/modernizate utilităţile publice aferente locuinţelor sociale; 

• Amenajarea spațiilor pietonale inclusiv pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă; 

• Acţiuni de îmbunătăţire a siguranţei rutiere; 

• Asigurarea serviciilor de transport în comun, inclusiv a staţiilor de aşteptare. 

Problema 2: Spatii publice urbane degradate 

Populația marginalizată din zonele identificate, dispune de facilitățile precare destinate utilizării 

publice precum: suprafețe reduse de spații verzi, lipsa/ număr redus de locuri de joacă amenajate 

pentru copii, facilități precare pentru activitățile recreaționale, etc. Această problemă corespunde 

cu obiectvului specific 1 al SDL “Dezvoltarea şi completarea infrastructurii edilitare precum si 

crearea / reabilitarea / modernizarea spaţiilor publice urbane din zonele marginalizate în folosul 

unei comunități responsabile” 

Masuri posibile: 

• Amenajarea zonelor verzi şi a terenurilor abandonate din zonele defavorizate; 

• Construirea/reabilitare clădiri destinate asociaţiilor care desfăşoară activităţi sociale, 

comunitare, agrement și sport; 

• Amenajare spaţii de joacă pentru copii; 

• Construirea de spații urbane de recreere şi petrecere a timpului liber; 

• Realizarea unui parteneriat cu serviciul public de salubrizare; 

• Responsabilizarea cetăţenilor în ceea ce priveşte utilizarea infrastructurii şi spaţiului public; 

• Program de ecologizare/ salubrizare/ igienizare a zonelor marginalizate. 
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Problema 3: Condiții de locuire precare 

Locuirea și supraaglomerarea locuințelor este o problemă prezentă în toate zonele studiate. 
Această problemă corespunde cu obiectvului specific 2 al SDL “Îmbunătățirea condițiilor de locuire 
pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială” 
Masuri posibile: 

• Reabilitarea şi modernizarea locuinţelor sociale existente;  

• Construirea de locuinţe sociale; 

• Introducerea unui regulament de ordine interioară pentru locuințele sociale renovate; 

• Campanii de informare privind consumul responsabil de apă/ curent electric/ gaz metan; 

• Realizarea unui program de consiliere pentru adulţi şi copii care vor fi beneficiarii 

locuințelor sociale; 

• Campanii de informare pentru combaterea segregării rezidenţiale; 

Problema 4: Lipsa locurilor de muncă 

În zonele urbane marginalizate din Mediaş, rata de ocupare a populaţiei este extrem de scăzută, 

iar dintre cei care lucrează, foarte puţini au un loc de muncă stabil, având slujbe sezoniere sau 

lucrează în sectorul informal (fără contract de muncă). Această problemă corespunde cu 

obiectvului specific 3 al SDL “Sprijinirea accesului și menținerii populației din zona analizată pe 

piața muncii, inclusiv prin dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul comunității din zona analizată” 

Masuri posibile: 

• Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă sau la programe de stagii; 

• Oferirea de servicii de ocupare individualizate; 

• Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca; 

• Organizarea de cursuri de formare profesionala pentru calificări/specializări; 

• Medierea locului de munca prin care se realizeaza punerea în legatura cu angajatorii; 

• Acordarea de subvenţii pentru angajatori care angajează persoane vulnerabile; 

• Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă; 

• Crearea de întreprinderi sociale; 

• Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri; 

• Campanii de informare şi conștientizare pentru integrarea pe piaţa muncii. 

Problema 5: Neparticipare școlară și risc mare de abandon şcolar în rândul copiilor și tinerilor 

Sărăcia este principala barieră privind accesul și participarea la educație la nivel preșcolar şi şcolar 

în zona analizată.  
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O mare parte din personale din teritoriul SDL și din ZUM au un nivel de școlarizare scăzut, sunt 

mulți analfabeți. Această problemă corespunde cu obiectvului specific 4 al SDL „Creşterea 

accesului populației din comunitățile marginalizate la un învăţământ de calitate” 

Masuri posibile: 

• Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor de educaţie antepreşcolară şi preşcolară; 

• Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor de educaţie în învăţămîntul şcolar; 

• Asigurarea transportului gratuit la gradinita/şcoală; 

• Organizarea de programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală; 

• Realizarea de cursuri de alfabetizare şi programe de tip a doua şansă; 

• Campanii de informare care vizează desegregarea şcolară și campanii de constientizare 

destinate cresterii ratelor de mentinere in sistemul initial de invatamant. 

Problema 6: Accesul redus la servicii sociale, medicale și juridice 

Membrii comunităţii au acces redus la servicii medicale. Din cauză că nu lucrează cu forme legale 

de muncă și/sau pentru că nu au acte de identitate, mulţi dintre ei nu au asigurare medicală și nu 

sunt înscriși la un medic de familie sau nu au bani să meargă la medic. Această problemă 

corespunde cu obiectvului specific 5 al SDL „Dezvoltarea și furnizarea serviciilor medico-sociale si 

juridice la nivelul comunității marginalizate din zona analizată”. 

Masuri posibile: 

• Reabilitarea/modernizarea centrelor medico-sociale; 

• Reabilitarea și extinderea clădirilor în care se desfăşoară activităţi sociale, comunitare, 

agrement, sport şi operaţionalizarea acestora 

• Oferirea de servicii sociale, comunitare integrate pentru copii, tineri, adulți; 

• Oferirea de asistență juridică. 

Problema 7: Lipsa de coeziune la nivelul comunității - imaginea negativă a zonei 

Comunitatea are un nivel de coeziune foarte scăzut. Membrii comunității nu reușesc să se 

mobilizeze, să reacționeze sau să lucreze împreună pentru atingerea unui obiectiv comun. Această 

problemă corespunde cu obiectvului specific 6 al SDL “Promovarea multiculturalismului, a 

înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea discriminării”. 

Masuri posibile: 

• Implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor; 

• Identificarea și consolidarea de parteneriate pentru soluţionarea problemelor; 

• Organizarea unor manifestări cultural-artistice și ale valorilor interetnice comune; 

• Organizarea anuală de ateliere de lucru în scopul de a schimba atitudinea socială; 
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• Parteneriat cu mass media locală pentru construirea unui mesaj pozitiv despre zonă; 

• Programe de instruire a diriginţilor claselor gimnaziale pentru dezvoltarea abilităţilor; 

• Crearea unei aplicaţii software prin care cetăţenii pot trimite SMS-uri privind situaţiile în 

care ei sunt victime ale discriminării, corupţiei, violenţei, abuzului sau exploatării. 

Anterior in teritoriul vizat de SDL nu au fost întreprinse acțiuni sau proiecte care sa fi condus la 

rezolvarea problemelor enunțate anterior. Resursele sociale, umane și economice ce vor fi 

utilizate pentru a soluționa problemele prezentate anterior sunt următoarele: 

• Resurse sociale: reprezintă o resursă de adaptare, un rezervor al sprijinului social la care 

fiecare individ se poate întoarce pentru a se sprijini în timp. Suportul social se refera la 

rezultatele favorabile ale relațiilor interumane, ele fiind funcția mai multor factori. 

Resursele sociale folosite în vederea soluționării problemelor prezentate sunt reprezentate 

de întreaga comunitate de pe teritoriul SDL. 

• Resursele umane: membrii GAL, voluntari, comunitatea locala marginalizată 

• Resursele economice: resursele economice implicate în rezolvarea problemelor 

menționate sunt formate din: sursele proprii ale autoritații publice locale, buget POR, 

buget POCU sau surse provenite din parteneriate public-private.  

Identificarea și justificarea pe larg a tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva principalele 

probleme din teritoriu este prezentată în Anexa 17. 

Sinteza măsurilor identificate pentru fiecare problemă evidențiată de analiza diagnostic este 

prezentată în anexa 25 la prezentul document. 

6.1.2 Corelarea cu documentațiile strategice, inclusiv cu Planul de Mobilitate Urbană 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Mediaș – PMUD, include intervenţii (măsuri 

sau proiecte specifice) prin care sunt propuse rezolvări pentru probleme considerate strategice în 

contextul asigurării unei mobilităţi urbane optime la nivelul comunităţii municipiului Mediaș.  

Planul de mobilitate va avea ca fundament o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea 

transportului și a mobilității în municipiul Mediaș și cuprinde toate tipurile și formele de transport 

public și privat, pasageri și marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare.   

În vederea asigurării situaţiei rutiere urbane, Planul de mobilitate urbană durabilă propune o serie 

de proiecte a căror implementare va conduce la următoarele efecte: 

• Asupra cererii de transport: reducerea traficului motorizat (sub forma reducerii parcursului 

total al pasagerilor și marfurilor) precum și reducerea timpului de parcurs urmare a 

creșterii vitezelor medii de circulație. 

• Asupra mediului: emisiile de gaze cu efect de seră se reduc cu 33% pe perioada de 

perspectivă 2015-2030, iar cantitățile de emisii poluante sunt mai mici cu 34%.  
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• Eficiența economică: indicatorii de eficiență economică sunt favorabili, raportul 

beneficii/costuri fiind supraunitar 

• Cota de piață a transportuli public: gradul de utilizare al transportului public va crește cu 

49% 

• Siguranța: numărul de accidente pe diverse categorii de severitate se vor reduce, 

beneficiile din creșterea gradului de siguranță a circulației având o pondere de 2,4% din 

total beneficii actualizate. 

Toate aceste efecte se vor resimții și la nivelul ZUM Mediaș. 

6.1.3 Contribuţia măsurilor la temele secundare FSE 

Măsurile avute în vedere în cadrul SDL contribuie la următoarele teme secundare FSE: 

a) sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficienţă 

din punct de vedere al utilizării resurselor 

Măsuri care vor avea ca rezultat creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale prin 

reducerea consumului global de energie primară: 

• reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale. Rezultatele acestei măsuri va fi reducerea 

pierderilor de căldura şi a consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreţinere 

pentru încălzire şi apa caldă de consum; reducerea emisiilor poluante generate de 

producerea, transportul şi consumul de energie; păstrarea valorii arhitecturale, ambientale 

şi de integrare cromatică în mediul urban. 

• creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice reabilitate (grădiniţă, şcoală, clădiri 

sociale) 

Măsurile propuse în cadrul SDL pentru sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon şi eficienţă din punct de vedere al utilizării resurselor vor conduce la 

eficientizarea consumului anual de energie primară în acord cu misiunea stabilită în Actualizarea 

Programului de Eficiență Energetică al Municipiului Mediaș, aceea de crestere a eficientei 

energetice si utilizare a resurselor alternative pe principiul dezvoltarii durabile, de a asigura 

accesul la o energie sigură, cu consumuri energetice eficiente care să asigure calitatea vieții 

locuitorilor dar și competitivitatea produselor și serviciilor furnizate, precum și susținerea unei 

dezvoltări durabile prin limitarea impactului asupra mediului. 

b) inovare socială 

Măsurile de intervenţie propuse îm cadrul SDL include măsuri inovative de rezolvare a 

problemelor şi nevoilor sociale ale comunităţii defavorizate din Mediaş: 

• Strategia de Dezvoltare Locală are o dimensiune intens participativă, promovându-se 

principiile dialogului, comunicării şi consultării în vederea rezolvării problemelor cu care se 
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confruntă persoanele aflate în risc de sărăcie și excliziune socială. Astfel, pentru elaborarea 

şi implementarea SDL a fost înfiinţat Grupul de acţiune locală Z.U.M. Mediaș care 

reprezintă un parteneriat între autoritatea locală,  mediului privat şi reprezantanţi ai 

societăţii civile.  

• Pe tot parcursul procesului de elaborare a SDL a existat o permanentă implicare şi 

consultare a comunităţii locale şi în mod special populaţiei din ZUM astfel încât au putut fi 

identificate soluţii inovative, viabile, agreate de către membrii comunităţii vizate. Astfel, a 

fost aplicată metoda PhotoVoice prin care s-a realizat o mapare a zonei prin implicarea și 

responsabilizarea comunității. 

• SDL include metode inovative de combatere a discriminării şi segregării: 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 

modaliăţile de abordare a acestora de către restul comunităţii; organizarea anuală de 

manifestari cultural-artistice pentru promovarea valorilor culturale interetnice – cu 

participarea persoanelor de etnie roma cu scopul de a promova intr-un mod interactiv 

principiul recunoasterii reciproce a valorilor diverselor culturi, inclusiv elementele culturii 

rome traditionale; 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. 

• Metode inovative de prevenire a abandonului şcolar: crearea unui centru de servicii socio 

medicale integrate de zi în care sa aiba acces și copii proveniţi din familii defavorizate în 

care aceștia vor primi sprijin la pregătirea temelor, vor participa la activităţi extra-

curriculare şi vor beneficia de servicii de de asistenţă socială, psihologică medicală şi 

juridică. Pentru familii sunt organizate periodic întâlniri de informare cu privire la 

importanţa educaţiei şi la parcursul şcolar al copiilor. 

• Valorificarea oportunităţilor locale: vor fi organizate programe de ucenicie la locul de 

muncă şi programe de stagii pentru absolvenţi la întreprinderile din localitate, vor fi 

sprijinite iniţiativele antreprenoriale  în vederea creării de noi locuri de muncă.  

c) nediscriminare 

Acţiunile integrate ţintite către combaterea sărăciei la nivelul comunităţilor marginalizate vor fi 

susţinute prin campanii de conştientizare şi acţiunile specifice pentru creşterea responsabilităţii 

sociale şi promovarea iniţiativelor de voluntariat şi a incluziunii active, pentru combaterea tutror 

formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de şanse. 
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Acțiunile care vizează creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, prin promovarea de 

proiecte integrate (cuprinzând servicii educaționale, sociale, medicale, de locuire etc.) se 

adresează în mod direct nevoilor specifice ale persoanelor din aceste grupuri. 

6.1.4 Contribuţia măsurilor la temele orizontale  

Măsurile din SDL care contribuie la temele orizontale: 

1) dezvoltare durabilă: 

Strategia de Dezvoltare Locală are la bază respectarea principiului dezvoltării durabile a 

comunităţii marginalizate prin urmărirea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune 

socială şi creştere economică. Acţiunile SDL urmăresc incluziunea socială şi combaterea sărăciei 

prin realizarea de măsuri integrate care au ca scop regenerarea zonelor dezavantajate şi 

stimularea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate. Vor fi implementate măsuri integrate 

privind îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate. 

Abordarea integrată va contribui la ameliorarea stării de sănătate a populaţiei, la dezvoltarea 

comunitară, la integrarea socio-profesională şi culturală a comunităţilor marginalizate. 

Pentru imbunătăţirea calității mediului înconjurător, în cadrul SDL au fost prevăzute: 

✓ măsuri specifice de reabilitare a spaţiilor publice urbane din cadrul ZUM-urilor; 

✓ eficientizarea energetică a cladirilor rezidenţiale; 

✓ campanii de constientizare şi educare a populaţiei. 

2) egalitate de şanse, non-discriminare, egalitate între femei şi bărbaţi 

Toate intervenţiile propuse în cadrul SDL promovează egalitatea de şanse, combaterea 

discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie saqu credinţă, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală şi a dificultăţilor de acces de orice tip şi asigurarea accesului egal la serviciile de 

interes general. Acţiunile specifice menite să răspundă nevoilor persoanelor din zonele 

marginalizate pentru care a fost identificat un risc crescut de discriminare, includ măsuri ţintite 

către îmbunătăţirea inserţiei sociale si profesionale a acestoral:  

✓ intervenţiile în domeniul educaţiei vor contribui la asigurarea egalităţii de şanse în ceea 

ce priveşte participarea la educaţie (pre)şcolară pentru copiii din zonele marginalizate. 

În acest scop, măsurile de acompaniere şi de asigurare de sprijin financiar vor ameliora 

dificultăţile de ordin financiar şi material ale părinţilor, creându-se premizele necesare 

creşterii şanselor acestor copii defavorizaţi de a avea acces la educaţie; 

✓ reîntoarcerea în sistemul de educaţie al adulţilor care nu şi-au finalizat studiile minime 

şi participarea la programe de formare profesională reduc riscul de discriminare şi 

excludere socială şi îmbunătăţesc şansele de angajare a adulţilor cu vârsta de muncă; 

✓ măsurile în domeniul ocupării forţei de muncă vor încuraja integrarea pe piaţa muncii a 

femeilor şi a persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani. 
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Acțiunile vizate de SDL includ măsuri de acompaniere şi de acordare de sprijin financiar astfel încât 

să faciliteze integrarea socio-economică, intervențiile fiind orientate către creșterea ocupării, 

promovarea incluziunii sociale și îmbunătățirea nivelului de educație și competențe și au în vedere 

minimizarea efectelor negative ale factorilor externi, care duc la persistența inegalităților. 

6.1.5 Combaterea segregării rezidențiale 

Strategia de Dezvoltare Locală are la bază respectarea regulamentelor referitoare la combaterea 

segregarii teritoriale si scolare a comunităţii marginalizate. Acţiunile SDL urmăresc măsuri legate 

de construire de infrastructură de locuire dar și realizarea de intervenții integrate care au ca scop 

combaterea segregării rezidențiale a comunităţilor marginalizate, printr-o abordare integrată și 

participativă. Alte măsuri “hard” care vor avea ca efect combaterea segregării rezidențiale sunt: 

amenajarea de spaţii de joacă pentru copii, care să fie accesate și de către comunitatea majoritară 

și construirea de spații urbane de recreere şi petrecere a timpului liber pentru comunitate, dar şi 

pentru restul oraşului. Măsurile „hard” sunt acompaniate intr-o abordare integrată de măsuri de 

tip soft, cum ar fi: sprijinirea populației în găsirea unui loc de muncă, care să le permită ieșirea din 

sărăcie și risc de excluziune socială, programe de educație și responsabilizare a locuitorilor în ceea 

ce priveşte păstrarea curăţeniei în zonă şi utilizarea infrastructurii şi spaţiului public. Îmbunătățirea 

infrastructurii de locuire în comunitățile marginalizate constituie o prioritate, investițiile fiind 

însoțite de intervenții care vor conduce la crearea și întărirea relației între grupul vulnerabil și 

comunitatea majoritară, prin desfășurarea de activități comune cum ar fi: 

• Activități generale care vizează dezvoltarea/ construirea relațiilor între comunitatea 

marginalizată și comunitatea din zona funcțională a teritoriului SDL: 

o activități de consultare periodică a membrilor comunității marginalizate și a 

membrilor comunității din zona funcțională a teritoriului SDL în ceea ce privește 

cunoașterea reciprocă. Aceste activități vor duce la o acceptare mult mai rapidă a 

măsurilor de desegregare 

o organizarea unor întâlniri periodice între membrii comunității marginalizate și 

comunitatea majoritară în care se desfășoară activități comune sau se discută 

subiecte de interes pentru întreaga comunitate 

o organizarea de întâlniri și activități comune pe grupuri (tineri, mame, bătrâni, etc.), 

cu membrii din ambele comunități 

Intervențiile „soft” propuse în SDL includ acțiuni de integrare în societate a persoanelor din 

grupurile vulnerabile și de schimbare a atitudinii comunității majoritare. Astfel, vor fi realizate 

campanii de informare care vizează desegregarea şcolară, programe de instruire a diriginţilor 

claselor gimnaziale pentru dezvoltarea abilităţilor de a promova diversitatea şi incluziunea copiilor 
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marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă,  campanii de combatere a discriminării la locul de 

muncă și la angajare. 

Anual vor fi organizate 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 comunităţii, în vederea facilitării procesului de desegregare şi integrare a 

grupurilor marginalizate in societate 

De asemenea, vor fi organizate evenimente/ manifestări cultural-artistice și ale valorilor 

interetnice comune (ex: concerte, expoziții produse tradiționale, demonstrații de activități 

tradiționale, etc.) – cu participarea persoanelor de etnie roma cu scopul de a promova intr-un mod 

interactiv principiul recunoasterii reciproce a valorilor diverselor culturi, inclusiv elementele 

culturii rome traditionale, precum si promovarea unei imagini pozitive a persoanelor marginalizate 

social. 

6.1.6 Asigurarea sustenabilității intervenției DLRC 

Planul de acțiune SDL include un set de activități de construire și întărire a comunității 

marginalizate, bazate pe participarea voluntară a rezidenților, respectiv: 

• Responsabilizarea cetăţenilor în ceea ce priveşte utilizarea infrastructurii şi spaţiului 

public prin întocmirea şi distribuirea de coduri de conduită în parcuri şi locuri de joacă 

pentru copii. Măsura contribuie la formarea unui comportament unitar, bazat pe 

respect reciproc și la crearea unor așteptări unitare privind comportamentul în 

comunitare, la responsabilizarea utilizării spațiilor publice și va fi aplicată prin 

implicarea rezidenților în distribuirea regulamentelor și urmărirea aplicării acestora.  

• Măsura privind introducerea unui regulament de ordine interioară pentru locuințele 

sociale renovate și monitorizarea respectării acestuia. Măsura contribuie la formarea 

unui comportament unitar, bazat pe respect reciproc și va fi aplicată prin implicarea 

rezidenților în distribuirea regulamentelor și urmărirea aplicării acestora.  

• Măsura privind implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea 

problemelor cu care se confruntă comunitatea. Măsura contribuie la încurajarea 

rezidenților care formulează o problemă comunitară prin mijloacele de comunicare 

disponbile, de a se implica în soluționarea acesteia.  

Implicarea sectorului privat este asigurată prin aplicarea măsurilor aferente obiectivului specific 

care vizează sectorul de ocupare, mediul privat fiind implicat în vederea derulării programelor de 

ucenicie la locul de muncă și / sau a programelor de stagii și motivat prin acordarea de subvenţii 

pentru angajatori care angajează persoane vulnerabile.  
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Societatea civilă va fi implicată în derularea intervențiilor integrate prin implicarea în măsura de 

organizare 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 comunităţii.  

Implicarea comunității marginalizate este asigurată pe tot parcursul proiectului, prin planificarea 

activităților cu caracter intangibil (soft), în special cele de dezvoltare comunitară, de-a lungul 

întregii perioade de implementare.   

Un alt element esențial care contribuie la asigurarea sustenabilității intervenției DLRC se referă la 

faptul că măsurile propuse vor fi integrate cu intervenții în domeniul combaterii discriminării și 

promovării multiculturalismului: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în 

domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor 

comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și 

mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.  

În cadrul strategiei și planului de acțiune SDL să fie clar definit un sistem de sancțiuni și 

condiționări care să ajute la motivarea și responsabilizarea comunității marginalizate. 

În relație cu comunitatea marginalizată, a fost angajat un facilitator, care este principalul 

responsabil de activitățile de mobilizare, organizare, facilitare de dezvoltare comunitară la nivelul 

teritoriului SDL, cu accent pe ZUM, o persoană capabil(ă) să înțeleagă, să comunice eficient, să 

mobilizeze și să ajute comunitatea să se organizeze. În atribuțiile aferente fișei postului, sunt 

incluse următoarele cerințe:  

• Rolul de intermediar între actorii locali (autorități locale, ONG-uri, lideri comunitari etc.) care 

va sprijini incluziunea socială în vederea intensificării participării membrilor comunității la 

acțiuni de interes public la nivel local.  

• va ajuta oamenii să își dezvolte capacitatea de a acționa, în sensul că acesta: 

i. ajunge într-o comunitate, unde stabilește relații bune cu populația și liderii comunității;  

ii. favorizează participarea activă a tuturor membrilor;  

iii. facilitează alegerea și acordarea de sprijin de către comunitate liderilor (persoane 

resursă) pe care i-a ales, femei și bărbați;  

iv. susține formularea unor planuri simple de acțiune pentru atingerea obiectivelor 

strategiei; 

v. oferă sprijin motivațional și tehnic pentru acțiuni comunitare;  

• va lucra în permanență cu personalul GAL pentru a constitui/ adapta/organiza/ dezvolta GAL 

• va desfășura zilnic muncă de teren în teritoriul SDL, în strânsă legătură cu personalul 

responsabil al autorităților publice locale, cadrele didactice din școlile frecventate de copiii din 
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ZUM, specialiști/furnizori de servicii în comunitate (de ex. expertul roma, asistentul medical 

comunitar, mediatorul școlar, reprezentantul Agenției Locale de Ocupare a Forței de Muncă 

etc.) și/sau întreprinderi sociale de inserție 

• va prezenta la fiecare ședință a C.D. al GAL, un raport al activităților, problemelor, ideilor și 

opiniilor din comunitatea marginalizată  

• se implica in mod direct in organizarea intalnirilor derulate in teritoriu. 

Modul cel mai eficient de a îmbunătăți accesul populației din zona marginalizată la servicii este 

crearea unei baze multifuncționale (centru integrat socio medical) în zona respectivă.   

O echipă dedicată de specialiști să fie angajată ca să furnizeze diferitele servicii  necesare în zonă, 

într-o manieră constantă și sistematică.   

Pentru a crește nivelul de asumare și valoarea acestui centru integrat ca un reper al identității 

comunitare, să fie încurajate și finanțate proiecte de personalizare a interiorului și exteriorului 

clădirii, dezvoltate cu participarea comunității, sub îndrumarea unor ONG-uri sau a unor echipe de 

urbaniști și/sau arhitecți. 

GAL-ul are în prezent o echipă formată din manager, asistent administrativ și facilitator, echipă 

care va fi extinsă în vederea implementării SDL, prin cooptarea de specialiști precum:  mediatori, 

experți roma, asistenți medicali comunitari, mediatori școlari, reprezentanți ai Agenției Locale de 

Ocupare a Forței de Muncă etc. 

 

6.2 Măsuri prioritare 

6.2.1 Prioritizarea măsurilor 

Procesul de implicare a comunității în stabilirea măsurilor prioritare a constat în solicitarea 

punctelor de vedere ale membrilor comunităţii (inclusiv în cadrul întâlnirii publice dedicate acestui 

subiect) cu privire la importanţa acordată măsurilor propuse. Astfel, membrilor comunităţii li s-a 

solicitat aprecierea fiecărei măsuri din lista celor propuse pentru soluţionarea problemelor 

comunitare, ca fiind de prioritate ridicată, medie sau scăzută. Acelaşi proces s-a derulat şi cu 

reprezentanţi ai autorităţii publice locale şi ai sectorului privat (mediu de afaceri sau societate 

civilă), rezultând tabelul următor care reflectă rezultatul consultării. Măsurile prioritare decise de 

GAL sunt marcate prin evidenţierea fundalului, iar măsurile sunt corelate cu obiectivele la care 

contribuie.   

Termenul de realizare al măsurilor va fi anul 2023, responsabil de implementarea acestora este 

GAL pe tot orizontul de implementare a SDL care acoperă perioada 2018-2023. 

Punctele de vedere sunt prezentate în tabelul de mai jos. Potenţialele măsuri considerate a fi 

prioritare atât de către autorităţile locale, cât şi de comunitățile marginalizate din municipiul 

Mediaș, de societatea civilă şi mediul privat sunt (liniile marcate cu culoare în tabelul de mai jos).  
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 Mare=R   Medie=M  Scazută = S Prioritate 

conform… 

 

Măsuri necesare pentru rezolvarea problemelor dintr-o zonă urbană marginalizată (ZUM) 

A
P

L 

ZU
M

 

S.
P

. &
 S

.C
. 

O
b

ie
ct

iv
 S

D
L 

1 Reabilitarea si accesibilizarea infrastructurii edilitare M M M OS1 

2 Reabilitare/reparare/modernizate utilităţile publice aferente locuinţelor sociale M M S OS1 

3 Amenajarea spațiilor pietonale inclusiv pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă S S S OS1 

4 Acţiuni de îmbunătăţire a siguranţei rutiere S S S OS1 

5 Asigurarea serviciilor de transport în comun, inclusiv a staţiilor de aşteptare S S S OS1 

6 Amenajarea zonelor verzi şi a terenurilor abandonate din zonele defavorizate R R R OS1 

7 Construirea/reabilitare clădiri destinate asociaţiilor care desfăşoară activităţi sociale, 

comunitare, agrement și sport 

R R R OS1 

8 Amenajare spaţii de joacă pentru copii R R R OS1 

9 Construirea de spații urbane de recreere şi petrecere a timpului liber R R M OS1 

10 Realizarea unui parteneriat cu serviciul public de salubrizare M M S OS1 

11 Responsabilizarea cetăţenilor în ceea ce priveşte utilizarea infrastructurii şi spaţiului 

public 

R R R OS1 

12 Program de ecologizare/ salubrizare/ igienizare a zonelor marginalizate R R R OS1 

13 Reabilitarea şi modernizarea locuinţelor sociale existente R R R OS2 

14 Construirea de locuinţe sociale R R R OS2 

15 Introducerea unui regulament de ordine interioară pentru locuințele sociale renovate M M M OS2 

16 Campanii de informare privind consumul responsabil de apă/ curent electric/ gaz metan M M M OS2 

17 Realizarea unui program de consiliere pentru adulţi şi copii care vor fi beneficiarii 

locuințelor sociale 

M M S OS2 

18 Campanii de informare pentru combaterea segregării rezidenţiale M M M OS2 

19 Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă sau la programe de stagii R R R OS3 

20 Oferirea de servicii de ocupare individualizate R R R OS3 

21 Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca M R S OS3 

22 Organizarea de cursuri de formare profesionala pentru calificări/specializări M M S OS3 

23 Medierea locului de munca prin care se realizeaza punerea în legatura cu angajatorii M M S OS3 

24 Acordarea de subvenţii pentru angajatori care angajează persoane vulnerabile R R R OS3 

25 Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă M M M OS3 

26 Crearea de întreprinderi sociale S S S OS3 

27 Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri R R R OS3 

28 Campanii de informare şi conștientizare pentru integrarea pe piaţa muncii M M M OS3 

29 Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor de educaţie antepreşcolară şi preşcolară R R R OS4 

30 Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor de educaţie în învăţămîntul şcolar R R R OS4 
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 Mare=R   Medie=M  Scazută = S Prioritate 

conform… 

 

Măsuri necesare pentru rezolvarea problemelor dintr-o zonă urbană marginalizată (ZUM) 

A
P

L 

ZU
M

 

S.
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b
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31 Asigurarea transportului gratuit la gradinita/şcoală M M M OS4 

32 Organizarea de programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală R R R OS4 

33 Realizarea de cursuri de alfabetizare şi programe de tip a doua şansă M M M OS4 

34 Campanii de informare care vizează desegregarea şcolară și campanii de constientizare 

destinate cresterii ratelor de mentinere in sistemul initial de invatamant 

M M M OS4 

35 Reabilitarea/modernizarea centrelor medico-sociale 

 

R R R OS5 

36 Reabilitarea și extinderea clădirilor în care se desfăşoară activităţi sociale, comunitare, 

agrement, sport şi operaţionalizarea acestora 

M M M OS5 

37 Oferirea de servicii sociale, comunitare integrate pentru copii, tineri, adulți R R R OS5 

38 Oferirea de asistență juridică R R R OS5 

39 Implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor S S S OS6 

40 Identificarea și consolidarea de parteneriate pentru soluţionarea problemelor S S S OS6 

41 Organizarea unor manifestări cultural-artistice și ale valorilor interetnice comune R R R OS6 

42 Organizarea anuală de ateliere de lucru în scopul de a schimba atitudinea socială R R R OS6 

43 Parteneriat cu mass media locală pentru construirea unui mesaj pozitiv despre zonă R R R OS6 

44 Programe de instruire a diriginţilor claselor gimnaziale pentru dezvoltarea abilităţilor S S S OS6 

45 Crearea unei aplicaţii software prin care cetăţenii pot trimite SMS-uri privind situaţiile în 

care ei sunt victime ale discriminării, corupţiei, violenţei, abuzuui sau exploatării 

M M M OS6 

 

6.2.2 Abordarea integrată 

Planul de acțiune cuprinde un set de măsuri prioritare pentru dezvoltare teritoriului SDL, respectiv 

pentru atingerea obiectivului general de reducere până în anul 2023 a numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zonele urbane marginalizate ale municipiului 

Mediaş, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului 

de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 

Pornind de la analiza nevoilor identificate la nivelul comunităților marginalizate, în urma unui larg 

proces consultativ de implicare a comunității, autorităților publice locale, reprezentanților 

societății civile și mediului privat în care au fost identificate și evaluate problemele și resursele 

umane, sociale, economice și de mediu din teritoriu, au fost stabilite obiectivele specifice și lista 

exhaustivă de măsuri pentru soluționarea problemelor. Din lista de măsuri prioritare, pentru 

fiecare obiectiv specific, Comitetul Director al GAL, în colaborare cu experții a stabilit Planul de 
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acțiune al SDL, respectiv setul de măsuri care, implementate intr-o abordare integrată, să conducă 

la atingerea obiectivelor asumate în SDL. 

Planul de acțiune au un caracter integrat la nivelul teritoriului SDL, astfel: 

• măsurile propuse pentru rezolvarea unor probleme comune ale populației marginalizate  

vizează soluționarea nevoilor la nivelul tuturor zonelor SDL afectate, în funcție de 

gravitatea acestora. Ex. măsurile propuse pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire 

(construire de locuințe sociale noi și reabilitarea locuințelor existente) vizează populația din 

zonele în care această problemă este considerată vitală. 

• acțiunile de amenajare a spațiilor publice degradate, inclusiv programele de 

ecologizare/salubrizare a zonelor cu participarea membrilor comunității se vor implementa 

la nivelul tuturor zonelor marginalizate, având în vedere că lipsa curățeniei este o 

problemă care afectează toate zonele marginalizate și contribuie la imaginea negativă a 

acestora. 

• măsurile propuse pentru îmbunătățirea nivelului de educație al populației, creșterea ratei 

de ocupare, creșterea accesului persoanelor defavorizate la servicii, reducerea discriminării 

și a fenomenului de segregare vizează populația de pe întreg teritoriu SDL afectată de 

sărăcie și risc de excluziune socială. 

Măsurile incluse în Planul de acțiune au un caracter multisectorial, contribuind concomitent la 

soluționarea mai multor nevoi cu care se confruntă grupul țintă: 

• măsurile privind amenajarea spațiilor publice degradate (zone verzi și terenuri abandonate, 

locuri de joacă, program ecologizare) contribuie atât la dezvoltarea funcțională a spațiilor 

publice – Sector Spații publice urbane, cât și la asigurarea unor spații de petrecere a 

timpului liber, și chiar la îmbunătățirea stării de sănătate a populației – Sector Acces la 

servicii, precum și la îmbunătățirea imaginii publice a zonelor marginalizate – Sector 

Comunitate; 

• măsurile privind dezvoltarea resurselor umane și sprijin în găsirea unui loc de muncă – 

Sector Ocupare, vor permite creșterea nivelului de trai și implicit a condițiilor de locuire – 

Sector Locuire, reducerea ratei de neparticipare școlară avînd în vedere că sărăcia este 

principala cauză a abandonului școlar – Sector Educație.   

• La atingerea obiectivului specific de îmbunătățire a imaginii publice a zonelor marginalizate  

- Sector Comunitate, vor contribui măsuri prioritare în rezolvarea unor probleme 

complementare:   campaniile de informare și prevenire a desegregării școlare – Sector 

Educație, campaniile de conșientizare a desegregării ocupaționale – Sector Ocupațional, 

programe de educare şi responsabilizare a cetăţenilor în ceea ce priveşte păstrarea 

curăţeniei în zonă – Sector Spații publice urbane. 
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Pentru soluționarea problemelor comunității vulnerabile, Planul de acțiune include intervenții 

complementare în infrastructura de tip FEDR și măsuri soft de tip FSE: 

• În scopul îmbunătățirii accesului la educație al populației defavorizate au fost incluse 

intervenții de îmbunătăţire a infrastructurii educaționale de tip FEDR: reabilitare 

/modernizare școli și măsuri soft de tip FSE - acţiuni integrate în domeniul educaţiei şi 

combaterii discriminării: sprijin pentru participarea la educație timpurie și învățământ 

școlar, programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală, cursuri de 

alfabetizare şi programe de tip a doua șansă pentru persoanele adulte, campanii de 

informare pentru combaterea abandonului şcolar; 

• Creșterea accesului persoanelor  din comunităţile defavorizate la servicii se va face prin 

intervenții de îmbunătăţire a infrastructurii de tip FEDR (reabilitarea/modernizarea 

centrelor comunitare integrate (medico-sociale), reabilitarea și extinderea clădirilor în care 

se desfăşoară activităţi sociale, comunitare, agrement, sport), concomitent cu intervenții 

soft de tip FSE (oferirea de pachete de servicii medico-sociale, oferirea de pachete de 

servicii medico-sociale, acordarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor); 

Restul intervențiilor POR în infrastructura, spații publice urbane și locuire sunt complementare 

măsurilor soft de tip FSE în domeniul ocupării forţei de muncă şi combaterii discriminării, precum 

și Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de servicii 

(sociale/medicale/medico-sociale)  şi acordării de asistenţă juridică pentru reglementarea actelor. 

6.3 Lista indicativă de intervenții 

Lista indicativă de intervenții pentru finanțarea măsurilor din Planul de acțiune al SDL și în baza 

căreia se vor dezvolta viitoarele proiecte POR sau POCU care răspund nevoilor de dezvoltare 

identificate pentru soluționarea problemelor zonelor urbane marginalizate vizate prin SDL: 

1. Intervenție POR în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate:  

✓ construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a gazdui diferite activități 

sociale, comunitare, culturale, agrement și sport;   

✓ reabilitarea / modernizarea zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone 

pietonale şi comerciale; 

2. Intervenție POR în infrastructura de locuire:  

✓ construire/ reabilitare/ modernizare locuinţe sociale 

3. Intervenţie POR în infrastructura de educaţie: 

✓ Construire/reabilitare/ modernizare de unităţi de învăţămînt preuniversitar (creşe, 

grădiniţe, şcoli) 

4. Intervenţie POR în infrastructura de sănătate, servicii sociale: 

✓ Reabilitarea / modernizarea centrelor comunitare integrate medico – sociale 
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5. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de muncă și educație: 

✓ 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 

6. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul educaţiei, ocupării și serviciilor sociale:  

✓ sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: 

o Educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar 

o Învățământ primar și secundar inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii 

timpurii a școlii  

✓ Campanii de informare şi conștientizare care vizează desegregarea şcolară, combaterea 

abandonului şcolar 

✓ Servicii din domeniul social  

✓ Servicii din domeniul ocupării 

7. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de servicii 

(sociale/ medicale/medico-sociale), acordării de asistenţă 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 domeniul ocupării 

✓ servicii din domeniul educației 

Numărul de persoane din zonele marginalizate pentru care se intenționează ieșirea din sărăcie sau 

excluziune socială prin implementarea intervențiilor este de 1.000 de persoane. 

• Intervențiile POR/POCU propuse au o abordare integrată, în sensul asigurării 

complementarității investițiilor în infrastructură, prin proiectele POR și a intervențiilor soft, 

prin proiectele POCU; 

• Intervențiile finanțabile din POCU vizează acțiuni integrate în sensul abordării a cel puțin 

două domenii de intervenție: educație, ocupare, servicii sociale, asistență socială; 

• Pentru intervențiile propuse spre finanțare din POCU, numărul de persoane care 

beneficiază de măsuri de ocupare (ex. ucenicie, stagii, subvenționarea locurilor de muncă, 
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formare profesională, antreprenoriat etc.) este de min. 520 de persoane reprezentând 50% 

din grupul țintă (persoanele care beneficiază de servicii integrate); 

Pentru a crește șansele de sustenabilitate a intervențiilor propuse în cadrul listei indicative de 

intervenții GAL-ul propune următoarele măsuri: 

1) între criteriile de selecție a proiectelor (din etapa III) GAL-ul va include un criteriu conform 

căruia organizația care aplică (sector public, sector privat sau societate civilă) să aibă nu doar 

experiență în domeniu, ci și în lucrul cu grupurile țintă. Astfel, vor primi punctaj suplimentar 

organizațiile care în ultimele 24 luni au înființat mai multe locuri de muncă pe care au angajat și 

reținut un număr mai mare de persoane din grupurile vulnerabile ce reprezintă grupuri țintă. 

(2) între criteriile de selecție a proiectelor (din etapa III) GAL-ul va include un criteriu conform 

căruia acordă puncte suplimentare organizațiilor care prin aplicație preiau responsabilitatea 

sustenabilității, din fonduri proprii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni după încheierea 

perioadei de finanțare prin DLRC. 

(3) GAL-ul sau anumiți membri GAL își asumă responsabilitatea introducerii unor criterii care sa 

asigure sustenabilitatea activității demarate prin proiect pentru cel puțin 12 luni după încheierea 

perioadei de finanțare prin DLRC. 

 

7. Monitorizare și evaluare 

7.1 Monitorizarea și evaluarea continuă 

Grupul de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș este responsabil de reușita implementării SDL. 

Monitorizarea şi evaluarea sunt instrumente de management importante pentru planificarea şi 

implementarea strategiei. Monitorizarea şi evaluarea oferă informaţii pentru a planifica eficient 

activităţile, pentru alocarea raţională a resurselor, estimarea eficienţei fondurilor alocate, 

impactul activităţilor finanţate şi asigurarea durabilității. 

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de 

fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în luarea 

deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare. 

Rolul monitorizării: 

➢ Permite supravegherea implementării strategiei oferind posibilitatea 

o Revizuirii periodice a planificării strategice 

o Actualizării și corectării termenilor avuți în vedere la momentul planificării 

o Anticipării eventualelor probleme prin efectuarea de corecții și ajustări 

Procesul de monitorizare implică următoarele resurse/documente/instrumente: 
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• Procedura de monitorizare și evaluare – reprezintă descrierea detaliatã a procesului de 

monitorizare, este liantul care agregă celelalte instrumente de monitorizare. 

• Inventar al indicatorilor – lista cu indicatorii care se folosesc la monitorizarea implementãrii 

strategiei. 

• Tablou de bord - este un format tabelar derivat din Planul de Acțiune al SDL. În funcție de 

nivelul de analiză va conține ca rubricație:  Obiectivul, Stadiu realizare sau valoarea curentă a 

indicatorului; Indicator(i) pentru măsurare obiectiv; Responsabilul pentru realizarea 

obiectivului; Termenul de realizare a obiectivului 

• Reuniunile transversale – sunt reuniuni între top-managementul GAL (Consiliul Director) și 

personalul GAL implicat în implementarea strategiei, responsabili cu realizarea obiectivelor și a 

acțiunilor.  

• Calendar monitorizare – se stabilesc datele când urmează să fie înregistrate valorile 

indicatorilor și elaborarea rapoartelor de monitorizare și/sau reuniunile transversale.  

• Rapoartele periodice – sunt descrieri sintetice ale stadiului în care se află procesul de 

implementare a strategiei. 

Monitorizarea implică de asemenea și primirea unei reacții din partea comunității vizate de 

Strategia de Dezvoltare Locală, cu precădere comunitatea marginalizată – ca formă de 

supraveghere publică a modului în care SDL este implementată.  

Astfel, Grupul de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș va utiliza CUTIA CETĂȚEANULUI ca instrument de 

monitorizare a SDL cu ajutorul comunității. Această cutie de sugestii și reclamații va fi amplasată  

în comunitate, la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaș. Facilitatorul 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.  

Monitorizarea furnizează informaţia necesară evaluării. Astfel, următoarea etapă a procesului de 

monitorizare este Evaluarea strategiei de dezvoltare localã.  

Evaluarea este aprecierea activităţilor și rezultatelor implementării Strategiei, utilizând informaţiile 

obţinute pe parcursul monitorizării, pentru determinarea nivelului de atingere a obiectivelor. 

Evaluarea face o analiză a modului de implementare a Strategiei şi eficienţei acesteia. 

Tipurile de evaluare ce vor fi utilizate: 

▪ Evaluarea anuală - pe baza rapoartelor anuale de monitorizare  

▪ Evaluarea intermediară – pentru a introduce schimbările necesare și actiuni corective 

atunci când este necesar.  

▪ Organizarea de întâlniri anuale – cu participarea personalului GAL Z.U.M. Mediaș, a 

partenerilor locali, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, în care vor fi comunicate 
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şi evaluate rezultatele implementării Strategiei. De asemenea, se vor prezenta măsurile 

luate pentru soluționarea mesajelor primite din partea comunității implicate în activitatea 

de monitorizare a strategiei (prin intermediul cutiei cetățeanului) 

▪ Evaluarea finală (la finalizarea implementării Strategiei în 2023) – cu participarea tuturor 

factorilor interesati în strategie, pentru a urmări măsura în care au fost realizate 

obiectivele 

▪ Evaluarea ex-post – o activitate menită să identifice efectele pe termen lung și 

sustenabilitatea efectelor positive ale intervenției DLRC 

Suplimentar faţă de indicatorii propuşi pentru prioritățile finanţate, sistemul de monitorizare şi 

evaluare de la nivelul GAL va avea în vedere dezvoltarea de indicatori specifici pentru fazele 

implementării Strategiei după cum urmează: 

➢ Lansarea apelurilor de propuneri de proiecte și evaluarea și selecția proiectelor; 

indicatori: număr de apeluri de propuneri lansate, număr de sesiuni de evaluare, nr de proiecte 

aprobate pentru finanțare, nr de acțiuni de animare a teritoriului, etc. 

➢ Monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor finanțate; 

indicatori: rapoarte aprobate de Consiliul Director, nivelul de contractare şi de plată, etc 

 

7.2. Evaluarea de impact 

Indicatorii de rezultat (outcome) folosiți pentru măsurarea atingerii obiectivelor SDL sunt 

prezentați în tabelul de mai jos: 

Tabel 8. Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL  

INDICATORI DE REZULTAT UM Nivel de bază An de bază Țintă 2023 

OBIECTIV GENERAL     

Reducerea ratei sărăciei în rândul rezidenților 

din zonele urbane marginalizate 

% 100 2017 80 

Obiectiv specific 1 (INFRASTRUCTURĂ ȘI 
SPAȚII PUBLICE URBANE) 

    

Spaţii de joacă pentru copii, create sau 

modernizate 

spaţii 0 2017 Minim 3 

Spații urbane de recreere şi petrecere a 

timpului liber pentru comunitate, create sau 

modernizate 

spaţii 0 2017 Minim 1 

Acțiuni de educare şi responsabilizare a 

cetăţenilor 

număr 0 2017 Minim 5 

Nr. parteneriate cu serviciul public de nr 0 2017 1 
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INDICATORI DE REZULTAT UM Nivel de bază An de bază Țintă 2023 

salubrizare  

Obiectiv specific 2 (LOCUIRE)     

Locuințe sociale modernizate sau noi nr 0 2017 70 

Persoane care beneficiază de condiții de 

locuire îmbunătățite 

persoane 0 2017 Minim 300 

Nr. campanii de informare pentru combaterea 

segregării rezidențiale 

persoane 0 2017 10 

Obiectiv specific 3 (OCUPARE)     

Persoane care beneficiază de măsuri integrate 

de ocupare 

persoane 0 2017 Min 520 

Persoane care participă la cursuri de calificare persoane 0 2017 Min 260 

Persoane care își găsesc un loc de muncă, 

inclusiv care desfășoară activități 

independente 

persoane 0 2017 Min 131 

Târguri de locuri de munca organizate pentru 

grupuri vulnerabile 

târg 0 2017 5 

Nr. campanii de informare şi conștientizare 

pentru nediscriminare pe piața muncii 

persoane 0 2017 10 

Obiectiv specific 4 (EDUCAŢIE)     

Număr de școli reabilitate/modernizate școli 0 2017 2 

Persoane care participă la programe de tip „A 

doua șansă” 

persoane 0 2017 50 

Nr. campanii de informare privind 

desegregarea şcolară și combaterea 

abandonului şcolar  

persoane 0 2017 10 

Obiectiv specific 5 (ACCES LA SERVICII)     

Centre comunitare integrate (medico-sociale) 

reabilitate/modernizate 

centre 0 2017 1 

Clădiri în care se desfăşoară activităţi sociale, 

comunitare, agrement, sport 

reabilitate/modernizate 

clădiri 0 2017 1 

Persoane defavorizate care beneficiază de 

servicii sociale, comunitare, agrement și sport 

persoane 0 2017 500 

Nr. de persoane care beneficiază de asistență 

juridică  

persoane 0 2017 100 

Obiectiv specific 6 (COMUNITATE ŞI IMAGINE 

PUBLICĂ) 
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INDICATORI DE REZULTAT UM Nivel de bază An de bază Țintă 2023 

Evenimente/ manifestări cultural-artistice și 

ale valorilor interetnice comune 

evenimente 0 2017 10 

Ședințe publice pentru a informa și a consulta 

comunitatea cu privire la activitățile 

desfășurate în zonă, rezultatele și problemele 

legate de acestea 

ședințe 0 2017 10 

Ateliere de lucru în scopul de a schimba 

atitudinea socială privind grupurile 

marginalizate 

ateliere de 

lucru 

0 2017 10 

Nr. articole in mass media locală care transmit 

un mesaj pozitiv despre zonă și transformarea 

acesteia 

parteneriate 0 2017 10 

Acțiuni de instruire a diriginţilor claselor 

gimnaziale pentru dezvoltarea abilităţilor de a 

promova diversitatea şi incluziunea copiilor 

marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă 

acțiuni 0 2017 5 

Aplicaţie software pentru semnalarea 

problemelor de către cetăţenii din 

comunitatea marginalizată 

aplicaţie 0 2017 1 

Nr. de voluntari din comunitate implicați în 

acțiuni pentru atingerea unor obiective 

comunitare  

Persoane 0 2017 100 

Modalitatea de măsurare a acestor indicatori este prezentă în anexa 22. 
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8. Planul financiar 

Obiectiv 
specific 

Tipuri de  intervenții 

D
u

ra
tă

 (
an

i)
 

POR (EUR) 
(FEDR+cof
inanțare 

națională) 

POCU (EUR) 
(FSE+cofina

nțare 
națională) A

lt
e

 f
o

n
d

u
ri

 
(E

U
R

) 

C
o

st
 t

o
ta

l 
es

ti
m

at
 (

EU
R

) 

Obiectiv specific 1 (INFRASTRUCTURĂ ȘI SPAȚII 
PUBLICE URBANE ) 

  2,000,000 0 55,817 2,055,817 

OS1 

Intervenție POR în amenajări ale 
spaţiului urban degradat al comunităţii 
defavorizate: 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 

3 ani 2,000,000   40,817 2,040,817 

OS1 Interventie surse proprii  3 ani     15,000   

Obiectiv specific 2 (LOCUIRE)   1,500,000 0 30,613 1,530,613 

OS2 
Intervenție POR în infrastructura de 
locuire: Construire/ reabilitare/ 
modernizare locuinţe sociale 

3 ani 1,500,000   30,613 1,530,613 

Obiectiv specific 3 (OCUPARE)   0 1,125,000 0 1,125,000 

OS3 
Intervenție POCU cu acţiuni integrate în 
domeniul ocupării forţei de muncă şi 
educație 

3 ani   1,125,000 0 1,125,000 

Obiectiv specific 4 (EDUCAŢIE)   600,000 500,000 12,245 1,112,245 

OS4 
Intervenţie POR în infrastructura de 
educaţie 

3 ani 600,000   12,245 612,245 

OS4 
Intervenție POCU cu acţiuni integrate în 
domeniul educaţiei, ocupării și serviciilor 
sociale 

3 ani   500,000   500,000 

Obiectiv specific 5 (ACCES LA SERVICII)   400,000 500,000 8,164 908,164 

OS5 
Intervenţie POR în infrastructura de 
sănătate, servicii sociale (centre 
multifunctionale, centre integrate) 

3 ani 400,000   8,164 408,164 
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Obiectiv 
specific 

Tipuri de  intervenții 

D
u

ra
tă

 (
an

i)
 

POR (EUR) 
(FEDR+cof
inanțare 

națională) 

POCU (EUR) 
(FSE+cofina

nțare 
națională) A

lt
e

 f
o

n
d

u
ri

 
(E

U
R

) 

C
o

st
 t

o
ta

l 
es

ti
m

at
 (

EU
R

) 

OS5 

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

3 ani   500,000   500,000 

Obiectiv specific 6 (COMUNITATE ŞI IMAGINE 
PUBLICĂ) 

  0 0 50,000 50,000 

OS6 Intervenţie resurse proprii 3 ani     50,000 50,000 

Costuri de funcționare legate de gestionarea 
implementării SDL și animarea comunității   

  
  
  

375,000 0 375,000 
 Activități de monitorizare, evaluare și promovare SDL (Ex. 
Studiu de evaluare a SDL; monitorizarea implementării SDL 
cu participarea comunității etc.)  

Costuri de administrare GAL (costuri curente, costuri de 
personal și de formare etc.) 

TOTAL SDL  
  4,500,000 2,500,000 156,839 7,156,839 

POR+POCU+alte fonduri (dacă este  cazul) 

TOTAL POR+POCU   7,000,000     

 

• Totalul intervențiilor POR și POCU este de 7 mil Euro, SDL a zonelor urbane marginalizate 

din Mediaș fiind implementată în regiunea Centru (regiune mai puțin dezvoltată). 

• Intervențiile finanțabile din FEDR prin POR sunt în valoare de 4,5 mil Euro, reprezentând 

64,29% din bugetul total POR + POCU 

• Intervențiile finanțabile din FSE prin POCU sunt în valoare de 2,5 mil Euro, reprezentând 

35,71% din bugetul total POR + POCU 
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9. Lista de anexe ale SDL 

ANEXA 1: Planul cu delimitarea teritoriului vizat de SDL, pe modelul PUG, și fotografii 

relevante din zonele/comunitățile marginalizate vizate 

ANEXA 2 Declarație pe propria răspundere privind datele utilizate în cadrul Studiului de 

referință, cu asumarea faptului că, în situația în care, pe parcursul verificărilor, se 

vor identifica date incorecte/nereale, SDL va fi declarată neeligibilă 

ANEXA 3: Metodologia și instrumentele de cercetare (chestionarul/chestionarele și ghidurile 

de interviuri/focus grup) folosite în Studiul de referință 

ANEXA 4: Baza de microdate primare rezultată din Studiul de referință, în format .XLSX 

(Excel) 

ANEXA 5: Decizia GAL privind declararea zonei/lor urbane marginalizate vizată/ vizate din 

teritoriul SDL (care în prealabil au fost validate) 

ANEXA 6: Minimul de date privind accesul populaţiei din teritoriul GAL la servicii publice și 

infrastructură socială, în conformitate cu Tabelul 2 

ANEXA 7: Dovada referitoare la organizarea juridică a GAL în conformitate cu prevederile OG 

nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu 

modificările și completările ulterioare.  

ANEXA 8: Procesul verbal al ședinței Adunării Generale pentru alegerea Comitetului Director 

și lista participanților (cu semnături) 

ANEXA 9: Componența Comitetului Director, în conformitate cu Tabelul 4 

ANEXA 10: Documente suport care să dovedească organizarea funcțională a GAL-ului: (a) - (k) 

ANEXA 11: Dovada obținerii numărului de înregistrare în registrul electronic de evidență a 

prelucrărilor de date cu caracter personal de la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care atestă calitatea de 

operator de date cu caracter personal, pentru domeniul specific 

(http://www.dataprotection.ro/). 

ANEXA 12: Lista activităților desfășurate de GAL ce au avut în vedere îmbunătățirea 

competențelor în domeniile vizate de SDL/DLRC, în conformitate cu Documentul 

suport C aferent Modelului Cadru de SDL (pentru GAL-urile beneficiare de sprijin 

pregătitor). În cazul GAL-urilor care nu au beneficiat de sprijin pregătitor, această 
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anexă va conține dovada privind competențele personalului administrativ GAL 

(manager, asistent administrativ și, eventual, facilitator/facilitatori) în domeniile 

vizate de SDL/DLRC, inclusiv în managementul de proiect. 

ANEXA 13: Fișa postului și curriculum vitae al managerului GAL 

ANEXA 14: Documente suport privind conținutul și participarea la  ședințele obligatorii ale 

Comitetului Director GAL în care au fost abordate cele 5 teme obligatorii 

ANEXA 15: Fișa postului și curriculum vitae al facilitatorului comunitar, dacă a fost angajat un 

specialist, respectiv contractul pentru activitățile de facilitare comunitară, însoțit 

de acte doveditoare ale experienței relevante, dacă a fost contractată o firmă sau 

un ONG 

ANEXA 16: Documente suport privind conținutul (minutele întâlnirilor) și participarea la cele 

întrunirile publice organizate în zona/ele marginalizate adresate 

ANEXA 17: Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva 

principalele probleme din teritoriu 

ANEXA 18: Distribuția măsurilor de intervenţie pe zonele din teritoriul SDL, în conformitate cu 

Tabelul 6 

ANEXA 19: Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții, în conformitate cu Tabelul 7 

ANEXA 20: Matrice de corespondență privind complementaritatea intervențiilor propuse în 

cadrul listei indicative de intervenții cu finanțare din POR, POCU, alte surse 

ANEXA 21: Fișele intervențiilor din lista indicativă 

ANEXA 22: Procedura de monitorizare și evaluare, inclusiv indicatorii POCU și POR 

ANEXA 23: Bugetul SDL 

ANEXA 24: Hotărârea GAL de asumare a SDL 

ANEXA 25: Sinteză a măsurilor necesar de întreprins pentru ZUM Mediaș 

ANEXA 26: Studiu de referință 

ANEXA 27: Implicarea comunității prin metoda Photo Voice (colaje foto) 

 


