
 
 
Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă 
 
Fișa intervenției I.1.1 

1.  
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2.  Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3.  
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4.  Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5.  
Titlul intervenției  Amenajare infrastructura urbană zonală la nivel de SDL - 

nivelare teren/ parcelare, construire și racordare infrastructură 
acces și utilități 

6.  
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Proces inițiat de reabilitare/ modernizare a infrastructurii de 
acces și utilități publice a teritoriului SDL/ ZUM - ca suport al 
dezvoltării integrate a zonei. 

7.  
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M1.1 

8.  
Justificarea intervenției Pentru a avea acces in SDL, unde se doreste a se construi un 

Centru Comunitar Multifunctional SDL, este necesar ca sa existe 
o infrastructura creata si dezvoltata. 

9.  
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

Intreaga populatie SDL si ZUM, persoane aflate in risc de saracie 
si excluziune sociala 

11.  Durata estimată a intervenției 12 luni 

12.  Buget estimativ  319100 

13.  Surse de finanţare POR 

14.  
Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

 Prin realizarea infrastructurii la nivel de zonaSDL  se va 
raspunde nevoilor tot mai diversificate a multitudinii categoriilor 
sociale defavorizate. 

 
  

mailto:asociatia.galbm@gmail.com


Fișa intervenției II.2.1 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Transportul elevilor (achiziție/ contractare autobuze/ microbuze 

scolare) din SDL/ZUM către unitățile de învățământ liceale/ 
profesionale. 

6. 

Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

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. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M2.1 
 

8. 

Justificarea intervenției Deoarece in SDL si ZUM nu exista programe de ucenicie, liceu, 
mobilitatea scazuta a tinerilor in afara cartierului, este necesar a 
se contracta/achizitiona mijloace de transport catre unitati de 
invatamant liceal/profesional in alte cartiere ale municipiului. O 
alta problema este abandonul in randul elevilor care nu isi 
permit costurile zilnice de acces la educatie 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

Elevi clasa a IX – XII, 100 elevi aflati in situatie de risc social 

11. Durata estimată a intervenției Luni 

12. Buget estimativ  220000 

13. Surse de finanţare POCU 

14. 
Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

In urma sustinerii dezvoltarii procesului de invatamant, elevii 
vor fi o sursa activa pentru comunitate. 
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Fișa intervenției II.2.2 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Extinderea infrastructurii de transport public in zona Centrului 

Comunitar Multifunctional SDL 

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea 
căruia contribuie intervenția 

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. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M2.2 

8. 

Justificarea intervenției Partea de infrastructura de transport public in zona SDL este 
foarte deficitara. Pentru a dezvolta si furniza serviciilor care 
se doresc a fi oferite in Centrul Comunitar Multifunctional 
SDL, accesul, (mijloacele) beneficiariloe este important.  

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

250 persoane vulnerabile,  

11. Durata estimată a intervenției Luni 

12. Buget estimativ  400000 

13. Surse de finanţare POR 

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 
încheierea perioadei de finanțare 
DLRC 

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport public, in zona 
Centrului Comunitar Multifunctional SDL, de ea sunt 
dependente toate o mare parte a sectoarelor de activitate ale 
teritoriului. 
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Fișa intervenției III.3.1 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Centrul Comunitar Multifunctional SDL - construcție/ dotare-

echipare/ amenajare zonă limitrofă (spații verzi, locuri de joacă, 
teren de sport);  

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Spații publice urbane - spatii de manifestare, participare, 
integrare  socială - modele de dezvoltare urbană SMART.    

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M3.1 
 

8. 

Justificarea intervenției In SDL , centrele comunitare sunt foarte reduse,  cu locuri 
limitate, doar o mica parte de servicii sunt furnizate; nemergand 
tintit pe activitati integrate. De aceea numarul de solicitari este 
foarte mare si cu probleme multiple, astfel infiintarea unui 
Centru Comunitar Multifunctional SDL este necesara atat pentru 
SDL cat si pentru ZUM. 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

100 copii, 50 tineri, 100 adulti aflati in situatie de risc social 

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 

12. Buget estimativ  276600 

13. Surse de finanţare POR 

14. 

Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Prin construirea, dotarea etc a Centrului Comunitar 
Multifunctional SDL , pe termen lung, serviciile furnizate vor 
contribui la dezvoltarea durabila a teritoriului, prin cresterea 
calitatii vietii comunitatii.  
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Fișa intervenției III.3.2 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Centru Social Anti_Drog (dezintoxicare, asistență socio - 

medicală, terapie, servicii alternative) 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Spații publice urbane - spatii de manifestare, participare, 
integrare  socială - modele de dezvoltare urbană SMART.    

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M3.2 

8. 

Justificarea intervenției Deoarece numarul persoanelor din SDL si ZUM, care consuma 
droguri si substante halucinogene este in continua crestere, atat 
in randul adultilor, tinerilor, cat si a copiilor, existenta in SDL  a 
unui Centru Social Anti-Drog ar diminua acest fenomen care a 
luat amploare. 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

20copii, 50 tineri, 30 adulti consumatori de droguri si substante 
halucinogene din SDL si ZUM 

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 

12. Buget estimativ  425500 

13. Surse de finanţare POR 

14. 
Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Prin activitatile, rezultatele Centrului, va scadea 
infractionalitatea si va creste imaginea pozitiva a zonei.  
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Fișa intervenției III.3.3 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Extindere/reorganizare_Centrul Social Multifunctional 

Somaschi/ Macului si regenerare urbana in zona verde 
adiacenta; 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Spații publice urbane - spatii de manifestare, participare, 
integrare  socială - modele de dezvoltare urbană SMART.    

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M3.3 
 

8. 

Justificarea intervenției Pentru a creea un sistem unitar și comprehensiv de servicii 
sociale, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor 
categoriilor vulnerabile, precum și să contribuie la creșterea 
calității vieții persoanelor de pe raza SDL SI ZUM este necesar 
reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Centrului 
Social Multifunctional Somaschi 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

50 copii si familiile acestora, 30 tineri,50 adulti aflati in situatie 
de risc social , 30 voluntari 

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 

12. Buget estimativ  308500 

13. Surse de finanţare POR 

14. 

Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Functionalitatea centrului in imediata vecinatate a ZUM,  va 
imbunatatii accesul persoanelor marginalizate, la servicii, 
acestea fiind concepute pentru a cuprinde cat mai multe servicii 
si va fi atractiva pentru ZUM.Prin implicarea voluntarilor din SDL 
si ZUM se urmareste crearea unui dialog intercultural, 
interetnic, de activism comunitar. 
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Fișa intervenției IV.4.1 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. Titlul intervenției  Complex de locuinte sociale (1/5 blocuri x 60 apart)/ Ariesului  

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Politică locală de locuire socială, elaborată și aplicată 
participativ, cu initierea proiectelor pilot în zona SDL/ ZUM    

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M4.1 

8. 

Justificarea intervenției Lipsa locuinței și excluziunea de la locuință reprezintă una dintre 
formele extreme de sărăcie și precaritate, care s-a extins în 
ultimii ani in SDL. Astfel criza de locuinte din SDL a dus la 
aparitia unei zone marginalizate cu improvizatii in scopul locuirii, 
acestea nefiind autorizate si fara conexiuni legale la utilitatile 
publice  

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

300 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  700000 

13. Surse de finanţare POR 

14. 
Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Prin crearea complexului de locuinte sociale, se va  inregistra o 
crestere a nivelului de trai in randul ZUM si SDL  
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Fișa intervenției IV.4.2 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Locuinte provizorii/ asistate social pe durata constructiei 

locuintelor sociale. 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Politică locală de locuire socială, elaborată și aplicată 
participativ, cu initierea proiectelor pilot în zona SDL/ ZUM    

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M4.2 
 

8. 

Justificarea intervenției Datorita numarului mare de solicitari, in ceea ce priveste 
locuirea la nivel de SDL si ZUM si pentru a acoperii un numar cat 
mai mare de solicitari, locuintele provizorii sunt bine venite 
tocmai pentru a pregati beneficiarii pentru viitoarele locuinte 
sociale 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

350 persoane din ZUM si SDL marginalizate 

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  590000 

13. Surse de finanţare POR 

14. 

Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Locuintele provizorii vor avea un impact pozitiv la nivel de 
teritoriu, totodata va creste imaginea pozitiva a SDL.  
Interventiile DLRC vor imbunatati metodele de lucru cu 
grupurile tinta, acestea vor putea fi modele pentru actiunile 
ulterioare in care sunt implicati diversi factori competenti in 
aceasta problematica. 
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Fișa intervenției IV.4.3 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Evaluarea si solutionarea (legalizarea situatiei) pe baza celor mai 

bune practici a locuirii ilicite/ Craica 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Politică locală de locuire socială, elaborată și aplicată 
participativ, cu initierea proiectelor pilot în zona SDL/ ZUM    

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M4.3 

8. 
Justificarea intervenției Nevoia de punere in legalitate a locuirii ilicite este necesara pe 

mai multe nivele ale societatii.Astfel va duce la o crestere a 
legalizarii acestei situatii. 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

250 persoane marginalizate 

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 

12. Buget estimativ  100000 

13. Surse de finanţare POCU 

14. 
Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Pe termen lung, interventia DLRC contribuie la dezvoltarea 
durabila a teritoriului, prin cresterea calitatii vietii comunitatii.  
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Fișa intervenției V.5.1 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Centrul Comunitar Multifunctional SDL (SES) - Caramidaria 

MBM&Co (fabricarea caramizilor, a materialelor de constructii), 
centrul de formare profesionala in constructii) 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Potențial antreprenorial al zonei SDL/ ZUM identificat și 
valorificat  prin instrumente SMART ”hard” & ”soft”. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M5.1 
 

8. 

Justificarea intervenției Lipsa incubatoarelor de afaceri, a centrelor de consiliere 
antreprenoriala precum si lipsa specializarii profesionale a 
majoritatii populatiei din SDL si ZUM duce la scaderea nivelului 
de trai in randul comunitatii. Astfel prin Centrul Comunitar 
Multifunctional SDL persoanele beneficiare vor invata unele 
deprinderi in domeniul constructiilor 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

200 persoane(tineri si adulti) dezavantajate social 

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 

12. Buget estimativ  350000 

13. Surse de finanţare POCU 

14. 
Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Se va continua  perfectionarea muncii si alinierea la practica 
europeana in domeniu si la nevoile realitatii sociale prezente.  
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Fișa intervenției  V.5.2 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Centrul Comunitar Multifunctional SDL - SES mestesuguri 

traditionale (handmade), 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Potențial antreprenorial al zonei SDL/ ZUM identificat și 
valorificat  prin instrumente SMART ”hard” & ”soft”. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M5.2 
 

8. 
Justificarea intervenției Meşteşugurile tradiţionale sunt o resursă pentru dezvoltare 

durabilă si pentru întărirea dialogului intercultural, la nivelul SDL 
neexistand astfel de servicii. 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

100 artisti populari, atat din SDL cat si din ZUM 

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 

12. Buget estimativ  250000 

13. Surse de finanţare POCU 

14. 

Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Transformarea meşteşugurilor locale intr-o sursă de dezvoltare 
durabilă, generatoare de beneficii culturale, economice si 
sociale va duce la o crestere a a bunastarii teritoriului. Centrul 
va fi pus la dispoziţia generaţiilor viitoare de artişti. 
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Fișa intervenției V.5.3 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 

Titlul intervenției  Centrul Comunitar Multifunctional SDL - (a) Centrul de formare/ 
reconversie profesionala in meseriile/ SES; (b) facilitare ucenicie, 
job_shadow_ing, internship); (c) nod retea locala ptr insertie 
profesionala 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Potențil antreprenorial al zonei SDL/ ZUM identificat și 
valorificat  prin instrumente SMART ”hard” & ”soft”. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M5.3 
 

8. 

Justificarea intervenției Necesitatea instruirii tinerilor in vederea obtinerii unor 
competente practice este necesara in lipsa sau din cauza 
putinelor ore de practica efectuate la scoala. Integrarea tinerilor 
in campul fortei de munca este una dificila in lipsa unei 
experiente practice ce nu urmareste invatarea competentelor 
necesare  cerute de catre angajatori. 
 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

80 tineri din SDL si ZUM 

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 

12. Buget estimativ  210000 

13. Surse de finanţare POCU 

14. 

Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Realizarea unui altelier corespunzator, dotat pentru instruirea 
tinerilor dupa absolvirea unei institutii de invatamant ce doresc 
sa se specializeze in domeniu in vederea obtinerii unui atestat 
de specialitate şi creşterea şanselor acestora de a obţine un loc 
de muncă va duce la o crestere a calitatii vietii acestora. Acest 
serviciu va fi sustinut post – implementare, prin implicarea 
personalului calificat.  
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Fișa intervenției V.5.4 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Centrul Social "Atelier" (SES)/ Somaschi - reciclare deșeuri 

lemnoase > mobilier urban/ artefacte handmade, etc.  

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Potențial antreprenorial al zonei SDL/ ZUM identificat și 
valorificat  prin instrumente SMART ”hard” & ”soft”. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M5.4 
 

8. 
Justificarea intervenției La nivel de teritoriu, se inregistreaza o crestere a deseurilor 

lemnoase, aruncarea lui in zone nepermise precum si lipsa unui 
proces de reciclare al acestora. 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

50 tineri aflati in risc social si 30 adulti din ZUM 

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 

12. Buget estimativ  250000 

13. Surse de finanţare POCU 

14. 
Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Impact pozitiv asupra mediului,  cresterea imagini pozitive a 
teritoriului, conduc la cresterea educatiei moral-civice la nivel de 
teritoriu 
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Fișa intervenției V.5.5 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 

Titlul intervenției  Centrul Social "Atelier" (SES)/ Somaschi - Centrul de evaluare si 
formare antreprenoriala sociala in domeniul ICC : (a) evaluarea, 
consilierea si formarea tinerilor din SDL/ZUM; (b) facilitare 
ucenicie, job_shadow_ing, internship); (c) nod retea locala ptr 
insertie profesionala,  

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Potențial antreprenorial al zonei SDL/ ZUM identificat și 
valorificat  prin instrumente SMART ”hard” & ”soft”. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M5.5 

8. 
Justificarea intervenției Ponderea mare a persoanelor tinere aflate fara loc de munca la 

nivel de SDL si ZUM, atrage dupa sine o crestere a 
infractionalitatii si o scadere a nivelului de trai 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

80 tineri dezavantajati social 

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  280000 

13. Surse de finanţare POCU 

14. 

Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Acest proiect va duce la cresterea sanselor de accedere pe piata 
muncii pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc din SDL si ZUM, prin 
oferirea unor servicii integrate adresate acestor categorii de 
tineri. 
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Fișa intervenției VI.6.1 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 

Titlul intervenției  Centrul de perfectionare a cadrelor didactice - asimilarea celor 
mai bune metode de invatare activa, consiliere scolara, 
profesionala a elevilor si a parintilor, implicare civica -facilitare 
comunitara.  

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM 
și adaptarea lui la nevoile de dezvoltare durabilă a zonei. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M6.1 

8. 

Justificarea intervenției Deoarece in domeniul educatiei trebuie sa invatam in 
permanenta, cadrele didactice trebuie sa participe la proiecte 
de perfectionare in aplicarea metodelor de invatare activa, 
consiliere scolara si profesionala a elevilor si apartinatorilor 
acestora in scopul cresterii interesului pentru formarea scolara 
si profesionala. 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

50 cadre didactice care lucreaza cu copii aflati in risc de saracie 
si excluziune sociala 

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 

12. Buget estimativ  200000 

13. Surse de finanţare POCU 

14. 
Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Cadrele didactice instruite in cadrul proiectului vor sustine si 
dupa finalizarea proiectului activitatile desfasurate in  interesul 
persoanelor defavorizate. 
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Fișa intervenției VI.6.2 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 

Titlul intervenției  Centrul Social "Atelier" - Clubul ETICO_Next GENeration 
(activitati cultural/ educationale in/non formale: cursuri, 
ateliere, evenimente culturale) / Spatii amenajate, terenuri de 
sport in vecinatate. 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM 
și adaptarea lui la nevoile de dezvoltare durabilă a zonei. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M6.2 

8. 

Justificarea intervenției Datorita nivelului scazut de educatie, a mentalitatii 
oamenilor(prejudecati, stereotipuri) precum si slaba 
interactiune intre diversele zone sau grupuri ale teritoriului duc 
la cresterea fenomenului de marginalizare si segregare a 
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala. Lipsa 
spatiilor publice, a zonelor recreative, a centrelor culturale, de 
petrecere a timpului liber etc, duce la scaderea solidaritatii si 
responsabilitatii sociale in randul populatiei. 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

80 copii si tineri aflati in risc de saracie si excluziune 
socialaSDL/ZUM + 80 copii si tineri din SDL, precum si intreaga 
populatie din teritoriu 

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  420000 

13. Surse de finanţare POCU 

14. 

Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Activitatile desfasurate in cadrul Centrului Social „Atelier”, vor 
creste imaginea SDL si ZUM, se va crea un mediu favorabil de 
interactionare in randul beneficiarilor si diminuarea 
fenomenului de marginalizare si segregare. Prin  amenajarea 
spatiilor, a terenurilor de sport in vecinatate, intreaga 
populatie din teritoriu va putea participa la diverse activitati 
comune desfasurate, astfel reducandu-se barierele sociale 
intre diferitele categorii sociale ale zonei de interventie 
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Fișa intervenției VI.6.3 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Renovari/ reamenajari cladiri/ spatii unitati scolare (2 scoli 

gimnaziale) 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM 
și adaptarea lui la nevoile de dezvoltare durabilă a zonei. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M6.3 

8. 
Justificarea intervenției Cele doua scoli gimnaziale care deservesc intreg teritoriu, 

necesita interventii de renovare,  reamenajare spatii, 
modernizare si de ridicare a performantelor  functionale.    

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

Elevii inscrisi la cele doua scoli atat din SDL cat si din ZUM 

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 

12. Buget estimativ  500000 

13. Surse de finanţare POR 

14. 
Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Prin crearea unui mediu favorabil desfasurarii procesului de 
invatamant va duce la cresterea accesului la educatie atat a 
copiilor din SDL cat si a celor din ZUM 
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Fișa intervenției VII.7.1 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Centrul Comunitar Multifunctional SDL- furnizare servicii: igienă, 

mediere socio - medicala - educatie, consiliere profesionala (SES 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Prezența crescută a serviciilor publice în zonă și în consecință, a 
performanței indicatorilor de integrare a (populației) ZUM  în 
teritoriu SDL. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M7.1 
 

8. 

Justificarea intervenției Datorita conditiilor de viata precara, lipsa utilitatilor, lipsa 
igienei, insuficienta serviciilor sociale alternative pentru 
copii,frecventa scolara scazuta, abandonul scolar 
timpuriu,analfabetism,lipsa locurilor de munca si a 
calificarilor,starea de sanatate precara, lipsa serviciilor medicale 
si nu in ultimul rand barierele care le intampina din punct de 
vedere al etniei lor duc la o crestere a marginalizarii persoanelor 
din ZUM si a segregarii acestora. 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

230 persoane (100copii, 80 tineri, 50 adulti) din ZUM  

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  180000 

13. Surse de finanţare POCU 

14. 

Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Serviciile furnizate in cadrul proiectului  vor creste calitatea vietii 
persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, 
influentand incluziunea sociala de durata. Pe termen lung, 
proiectul contribuie la dezvoltarea durabila a comunitatii prin 
cresterea calitatii vietii beneficiarilor, inclusiv prin contribuitia 
directa la ocupare. 
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Fișa intervenției VII.7.2 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Centru Social Anti_Drog - echipare, furnizare servicii: 

dezintoxicare, asistență socio - medicală, terapie, servicii 
alternative; 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Prezența crescută a serviciilor publice în zonă și în consecință, a 
performanței indicatorilor de integrare a (populației) ZUM  în 
teritoriu SDL. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M7.2 
 

8. 

Justificarea intervenției Absenta unui sistem de monitorizare si evaluare a starii sociale 
integrat/unitar/accesibil in timp faciliteaza evolutia unor 
fenomene sociale in crestere: consumul de droguri, cersetorie 
etc.Pentru persoanele consumatoare de droguri, la nivel de 
teritoriu nu exista nici un serviciu  care sa sprijine aceste 
persoane. 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

100 persoane consumatoare de droguri(copii, tineri, adulti) 

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  350000 

 13. Surse de finanţare POCU 

14. 

Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

 Odata furnizate servicii de dezintoxicare, asistență socio - 
medicală, terapie, servicii alternative persoanelor 
consumatoare, vor contribui la siguranta teritoriului, la o 
imagine pozitiva a acestuia precum si la dezvoltarea zonei.  
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Fișa intervenției VII.7.3 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Extindere_Centrul Social Multifunctional Somaschi/ Macului - 

dotare/ echipare și furnizare servicii mobile (centrul de 
voluntariat, igienă personală, studio arte - unitate mobila) 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Prezența crescută a serviciilor publice în zonă și în consecință, a 
performanței indicatorilor de integrare a (populației) ZUM  în 
teritoriu SDL. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M7.3 

8. 

Justificarea intervenției Este necesara interventia pentru echiparea/ dotarea Centrului 
Multifunctional Somaschi  în vederea accesului crescut la 
serviciile sociale oferite în prezent și a maximizării gradului de 
protecție socială pentru familiile, tinerii și copii asistați în 
prezent. Nivelul scazut al inovarii, al calitatii de furnizare a 
serviciilor, conduc la o degradare a comunitatii. 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

50 copii si familiile acestora in risc de saracie, 50 tineri aflati in 
risc de saracie si excluziune sociala, 100 persoane din SDL si 
ZUM  

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  120000 

13. Surse de finanţare POCU 

14. 
Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Sprijinirea intervenţiilor sociale va avea loc si dupa finalizarea 
proiectului, fiind implicat personal calificat, existand totodata si 
deschidere din partea comunitatii prin activitati de voluntariat. 
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Fișa intervenției VII.7.4 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. Titlul intervenției  Cabinet stomatologic (serviciu social) - vecinătatea ZUM 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Prezența crescută a serviciilor publice în zonă și în consecință, a 
performanței indicatorilor de integrare a (populației) ZUM  în 
teritoriu SDL. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M7.4 
 

8. 

Justificarea intervenției La nivel de SDL si ZUM nu exista cabinet stomatologic destinat 
copiilor, nevoia a fost semnalata de catre persoanele din SDL si 
ZUM. Multe probleme de sanatate sunt datorate igienei dentare 
precare.  

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

200 copii si 80 tineri aflati in risc de saracie si excluziune sociala 

11. Durata estimată a intervenției 12 luni 

12. Buget estimativ  50000 + 36000 

13. Surse de finanţare POCU + ALTE SURSE 

14. 
Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Prin crearea cabinetului stomatologic, o parte din problemele de 
sanatate se vor diminua, va creste increderea in sine a 
beneficiarilor. 
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Fișa intervenției VIII.8.1 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Centrul Comunitar Multifunctional SDL - servicii tip centru de 

resurse ONG/ organizatiile SES_formare membrii GAL  

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Structuri comunitare funcționale în teritoriul SDL/ ZUM, 
susținute de grupuri largi de locuitori, implicați activ în procesul 
dezvoltării zonei   

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M8.1 
 

8. 
Justificarea intervenției Nevoia dezvoltarii societatii civile in teritoriu se poate  prin 

sprijinirea ONG-urilor si a altor structuri care active in zona. 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

ONG-uri, SEE din SDL 

11. Durata estimată a intervenției 48 luni 

12. Buget estimativ  32800 + 48000 

13. Surse de finanţare POCU + ALTE SURSE 

14. 

Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Dezvoltarea şi formarea abilităţilor, atitudinilor şi practicilor  în 
ceea ce priveşte dezvoltarea şi managementul proiectelor, 
activitatea în reţele, cooperarea şi atragerea de fonduri 
intersectoriale, printr-o combinare a programelor de instruire cu 
cele de dezvoltare a capacităţilor instituţionale va imbunatati 
cooperea în interiorul teritoriului pentru a servi mai eficient 
nevoilor şi intereselor comunităţii. 
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Fișa intervenției VII.8.2 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Centrul Social "Atelier"/ Somaschi - servicii tip centru de resurse 

ONG/ organizatiile SES, organizatii de tineret, culturale, sportive. 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Structuri comunitare funcționale în teritoriul SDL/ ZUM, 
susținute de grupuri largi de locuitori, implicați activ în procesul 
dezvoltării zonei   

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M8.2 
 

8. 
Justificarea intervenției Nevoia dezvoltarii societatii civile in teritoriu se poate  realiza 

prin sprijinirea ONG-urilor si a altor structuri active din zona 
(tineret, culturale, sportive). 

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

ONG-uri, SEE din SDL 

11. Durata estimată a intervenției 48 luni 

12. Buget estimativ  48000 

13. Surse de finanţare ALTE SURSE 

14. 

Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Dezvoltarea şi formarea abilităţilor, atitudinilor şi practicilor  în 
ceea ce priveşte dezvoltarea şi managementul proiectelor, 
activitatea în reţele, cooperarea şi atragerea de fonduri 
intersectoriale, printr-o combinare a programelor de instruire cu 
cele de dezvoltare a capacităţilor instituţionale va imbunatati 
cooperea în interiorul teritoriului pentru a servi mai eficient 
nevoilor şi intereselor comunităţii. 
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Fișa intervenției VIII.8.3 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Intalniri lunare ale Comitetelor Civice de Cartier/ a membrilor 

echipelor proiectelor de dezvoltare 
SDL/ZUM_monitorizare_evaluare SDL/ administrare GAL 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia contribuie 
intervenția 

Structuri comunitare funcționale în teritoriul SDL/ ZUM, 
susținute de grupuri largi de locuitori, implicați activ în procesul 
dezvoltării zonei   

7. 
Măsura din Planul de acțiune 
vizată prin intervenție 

M8.3 
 

8. 

Justificarea intervenției Nivelul redus de implicare a reprezentantilor zonei in procesele 
de elaborare a dezvoltarii teritoriului, responsabilitatea si 
solidaritatea sociala insuficient dezvoltate, implicarea scazuta in 
derularea proiectelor aplicate in teritoriu duc la o crestere a 
pasivitatii in randul intregii comunitati din teritoriu.  

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane 
aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială) 

3 Comitete Civice de Cartier din ZUM, 3 Comitete Civice de 
Cartier din SDL, membrii echipelor proiectelor de dezvoltare 
SDL/ZUM(10) 

11. Durata estimată a intervenției 48 luni 

12. Buget estimativ  410000 + 48000 

13. Surse de finanţare POCU + ALTE SURSE 

14. 

Sustenabilitatea intervenției 
după încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Prin implicarea comunitatii marginalizate in activitati de genul 
“comitete civice de cartier”, se va crea un dialog intercultural, 
interetnic si de activism comunitar.  Toate intalnirile desfasurate 
in cadrul proiectului vor duce la cresterea capacitatii GAL privind 
abordarea integrata a nevoilor grupurilor dezavantajate din 
teritoriu prin dezvoltarea de parteneriate intersectoriale pe 
toata durata proiectului si post-implementare. 
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Fișa intervenției IX.9.1 
 

1. 
Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

N-V 
Maramures 
Baia Mare 

2. Nume GAL GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE 

3. 
Date de contact GAL Municipiul Baia Mare, str. Valea Rosie Nr. 10C, etaj 1 

Email: asociatia.galbm@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL Cartierul Vasile Alecsandri 

5. 
Titlul intervenției  Campanii de promovare a (rezultatelor) GAL/ proiectelor 

SDL/ZUM) 

6. 
Obiectivul specific SDL la atingerea 
căruia contribuie intervenția 

O nouă identitate teritorială, definită și promovată 
participativ prin toate măsurile/ proiectele de dezvoltare ale 
zonei. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune vizată 
prin intervenție 

M9.1 
 

8. 

Justificarea intervenției Este foarte important sa fie promovate rezultatele 
proiectelor, sa se analizeze experientele acumulate pe 
parcursul implementarii acestora si posibilitatile viitoare de 
colaborare.  

9. 
Comunitatea marginalizată din 
teritoriu 

Este zona marginalizata de romi 

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane aflate 
în risc de sărăcie și excluziune 
socială) 

Intreaga populatie a teritoriului, inclusiv cele dezavantajate 
social 

11. Durata estimată a intervenției 48 luni 

12. Buget estimativ  72000 + 20000 

13. Surse de finanţare POCU + ALTE SURSE 

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 
încheierea perioadei de finanțare 
DLRC 

Sustenabilitatea va fi asigurata prin utilizarea expertizei 
profesionale construite in cadrul proiectului si prin facilitarea 
transferului de cunostinte si competente catre alte 
organizatii si specialisti implicati in activitati. 
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