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  Prezentarea proiectului                                              
“Sprijin pentru funcţionarea GAL Baia Mare” 

POCU/482/5/1/127124 
 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Baia Mare, beneficiar al proiectului ”Sprijin pentru 

funcționarea GAL Baia Mare”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității”, Obiectiv Specific 5.1., a fost înfiinţată cu scopul de a veni în 

sprijinul comunităţilor defavorizate din Municipiul Baia Mare, contribuind astfel la reducerea 

numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie 

aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacităţii Asociației GAL 

Baia Mare de a implementa strategia de dezvoltare locală (SDL) şi creşterea participării    

comunităţii vizate în implementarea SDL. Gestionarea sprijinului necesar funcționării       

Asociației GAL Baia Mare este de natură a susține măsurile și intervențiile integrate de     

dezvoltare locală în perioada 2019-2023, contribuind pe termen lung la reducerea numărului 

de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială în teritoriul SDL, cartier Vasile Alecsandri, 

și a zonei urbane marginalizate (ZUM) Craica.  

Proiectul se implementează pe o perioadă de 58 luni, începând cu 29 martie 2019, 

până la 31 decembrie  2023 şi are o valoare totală de 2.004.634,64 lei, finantat din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, . 

 

Prin validarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), GAL Baia Mare va prioritiza 

permanent măsurile de intervenţie şi va asigura atragerea de resurse pentru finanţarea 

acestora. Atribuţiile şi implicarea GAL Baia Mare vizează atingerea obiectivelor stabilite în 



 

cadrul proiectului şi gestionarea eficientă a fondurilor alocate prin SDL, în valoare totală de 

7.194.500 Euro. Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL are nevoi specifice ce trebuie 

rezolvate, problemele şi măsurile identificate fiind structurate pe următoarele sectoare:  

 

1. Infrastructura 

Proces inițiat de extindere și modernizare a infrastructurii de acces și utilități publice a 

teritoriului SDL - ca suport al regenerării urbanistice. 

2. Mobilitate Urbană 

Sistem intermodal de transport persoane și mărfuri în cadrul teritoriului SDL/ ZUM care să 

faciliteze accesul la obiectivele de interes public din muncipiu și la conexiunile cu exteriorul 

acestuia 

3. Spații Publice Urbane 

Sistem intermodal de transport persoane și mărfuri în cadrul teritoriului SDL/ ZUM care să 

faciliteze accesul la obiectivele de interes public din muncipiu și la conexiunile cu exteriorul 

acestuia 

4. Locuire 

Politică locală de locuire socială, elaborată și aplicată participativ, cu initierea proiectelor pilot 

în zona SDL. 

5. Ocupare 

Potențial antreprenorial al zonei SDL/ ZUM evaluat și valorificat prin instrumente 

complementare ”hard” & ”soft”. 

6. Educaţie. 

Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL și adaptarea lui la nevoile de 

dezvoltare durabilă a zonei. 

7. Acces La Servicii 

Prezența crescută a serviciilor publice în zonă = creșterea performanței indicatorilor de 

integrare a (populației) ZUM în teritoriu SDL. 

8. Comunitate 

Structuri comunitare funcționale în teritoriul SDL/ ZUM, susținute de grupuri largi de locuitori, 

implicați activ în procesul dezvoltării zonei 

9. Imagine publică  

O nouă identitate teritorială, definită și promovată participativ prin toate măsurile/ proiectele 

de dezvoltare ale zonei. 

              Detalii despre proiect cat si despre masurile de interventie in cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală, stadiul de implementare a acestora sunt disponibile pe www.galbm.ro.   

 

Maria Pop – Manager de proiect 
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