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INTRODUCERE 
Strategia de Dezvoltare Sociala se doreste un model de planificare strategica participativa in teritoriul SDL- Cartier Vasile Alecsandri, care apare intr-un moment cheie al dezvoltarii sociale locale. Daca, incepand cu anul 2017, in teritoriul SDL s-au implementat proiecte de dezvoltare a infrastructurii sociale locale, de crestere a accesibilitatii zonei, a capacitatii de organizare/ dezvoltare a spiritului civic in zona urbana marginalizata- Craica, acum este momentul investitiilor calitative, care sa abordeze integrat nevoile socio-economice ale locuitorilor zonei si sa conduca la incluziunea socio-profesionala. Actorii sociali, din mediul public, privat si neguvernamental, cu competente in domeniile ocuparii fortei de munca, educatiei, sanatatii si asistentei sociale, au demarat procese participative de planificare strategica din anul 2014, cand s-a elaborat Strategia de Dezvoltare Sociala a Municipiului Baia Mare, moment in care s-au constitutit intr-o retea interinstitutionala, pe grupuri de lucru in domeniile dezvoltarii locale. Cooperarea interinstitutionala informala s-a consolidat prin implementarea de proiecte in parteneriat, initierea de actiuni si interventii comune, crearea de grupuri de lucru intersectoriale, colaborarea autoritati publice- grup de initiativa Craica. Procesul de planificare a debutat cu constituirea formala a unui parteneriat intre autoritatea administratiei publice locale a Municipiului Baia Mare, organizatii neguvernamentale si reprezentanti ai mediului de afaceri. In urma activitatilor de promovare a mecanismului DLRC, fata de cei cinci membri fondatori ai Asociatiei Grupul de Actiune Locala Baia Mare, s-au mai alaturat doi reprezentanti ai mediului privat si un reprezentant din ZUM Craica (de etnie roma). Membrii asociatiei au contribuit egal la realizarea unei SDL participative. Astfel, Asociatia Young Roma Maramures si Fundatia de Voluntari Somaschi, care au experienta in mobilizarea comunitatii – ZUM Craica si in domeniul facilitarii comunitare au realizat activitatile de cresterea capacitatii comunitatii (activitati culturale, sociale, sportive, recreative), implicare si consultare prin intermediul celor 6 intalniri cu membrii comunitatii, astfel incat sa se realizeze o analiza diagnostic a problemelor, nevoilor si resurselor comunitare care sa reflecte situatia reala din comunitate si sa fie integrate solutiile comunitatii in planul de interventii prioritare. SC CERC SRL a realizat actiunile de crestere a capacitatii membrilor GAL de a derula procese participative de planificare strategica, prin parteneriate public-private si proiecte integrate (organizarea a 3 cursuri). In urma formarilor realizate, s-au derulat activitatile de consultare a locuitorilor din teritoriul SDL si a mediului institutional, s-au propus proiecte pe baza nevoilor identificate in comunitate si a solutiilor propuse de reprezentantii acesteia. Municipiul Baia Mare si Fundatia HHC Romania au realizat animarea partenerilor sociali, prin promovarea GAL in mediul on-line, diseminarea scopului organizatiei catre actorii din mediul institutional (AJOFM, ISJ), privat si societate civila, prin organizarea de intalniri (1 focus-grup si 2 consultari publice) care au inclus: asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari, facilitatori pentru educatie, asistenti sociali, reprezentanti ai ONG-urilor de pe langa biserici, reprezentanti ai mediului de afaceri, AJOFM, ISJ, reprezentanti ai scolilor din cartier, servicii de sanatate si prevenire a consumului de droguri. Procesele de cooperare s-au extins si la nivel judetean (prin invitarea la intalniri a unor membri ai Comisiei judetene de incluziune sociala), regional (aderarea la Comitetul Regional NV pe problemele romilor) si national (promovare in cadrul Corpului Profesionistilor in Servicii Sociale din cadrul AMR). Asociatia Grupul de Actiune Locala Baia Mare are asigurat un sediu, birou functional si are angajati un manager, asistent manager si facilitator comunitar, cu experienta in domeniul planificarii strategice participative, managementului de proiect si facilitarii comunitare. Totodata si-a dezvoltat o serie de proceduri de organizare si functionare. 
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Procesul planificarii strategice a debutat prin delimitarea teritoriului SDL si consultarea comunitatii, respectiv a membrilor CD GAL, asupra limitelor teritoriului, problemelor si posibilitatilor de a asigura accesul la facilitati a ZUM in cadrul teritoriului adiacent, pentru a asigura functionalitatea zonei. S-a validat teritoriul SDL- Cartier V. Alecsandri si ZUM Craica. Etapa urmatoare organizarea cercetarii cantitative si calitative, respectiv sustinerea a 2 focus-grupuri cu reprezentantii teritoriului SDL (adulti si tineri) si un focus-grup cu mediul institutional public si privat. In paralel, au fost organizate intalnirile de informare si consultare asupra rezultatelor analizei diagnostic a problemelor, nevoilor si resurselor din teritoriul SDL. S-a declarat teritoriul SDL si ZUM Craica drept zone supuse interventiilor DLRC. In paralel, s-au organizat consultari publice pe tema identificarii de solutii posibile cu reprezentanti ai teritoriului SDL, iar pe baza concluziilor acestor intalniri s-au consultat reprezentantii mediului institutional, public si privat, care au conturat impreuna cu membrii GAL masurile, interventiile si fisele de proiecte, astfel incat sa se asigure complementaritatea interventiilor si caracterul integrat al acestora in domeniile ocuparii pe piata muncii, educatiei, sanatatii si locuirii. S-a realizat consultarea publica a locuitorilor teritoriului SDL si tuturor partenerilor din mediul institutional/ specialisti privind prioritizarea masurilor si s-a definit lista proiectelor prioritare, care au fost validate impreuna cu intreg continutul SDL de catre CD GAL. Aspectele inovative ale procesului de elaborare a SDL au constat in: - Implicarea in GAL a organizatiilor care deja aveau puncte de lucru (centre sociale), furnizau servicii, derulau activitati/ proiecte in teritoriul SDL si in special in ZUM Craica; - Implicarea reprezentatilor etniei rome: Asociatia Young Roma Maramures si reprezentant ZUM in CD GAL; - Organizarea consultarilor in proximitatea ZUM Craica, in colaborare cu membrii Grupului de initiativa Craica; - Cresterea competentelor in domeniile planificarii strategice, parteneriatelor public-private si managementului proiectului pentru toti specialistii – membri GAL: asistenti medicali, sociali, experti romi, mediatori sanitari, facilitator, etc. Acestia au utilizat competentele dobandite in conturarea solutiilor/ ideilor de actiuni ale reprezentantilor teritoriului SDL si ZUM in fise de proiecte; - Implicarea in grupuri de lucru a reprezentantilor institutiilor cu competente in domenii conexe (ocupare, educatie, sanatate, asistenta sociala), pentru a contura solutii si interventii multisectoriale si integrate. Finantarea SDL ar constitui o oportunitate de a solutiona vechi probleme ale teritoriului SDL legate de infrastructura de locuire sociala si la reteaua de utilitati publice, facilitare a accesului la servicii publice de calitate, la ocupare pe piata muncii, educatie si alte facilitati pentru locuitorii teritoriului SDL si ZUM.  Studiul de Referinta indica in teritoriul SDL de o populatie estimată de 25142 locuitori, din care 24492 locuitori pe străzile din Cartierul Vasile Alecsandri și 650 locuitori în Craica, cu o distributie echilibrata de gen si pe grupe de varsta, predominand familiile cu multi copii in ZUM. In teritoriul SDL avem 91% dintre locuitori de etnie romana si doar 5,5% de etnie roma, spre deosebire de ZUM Craica, cu 92% locuitori de etnie roma. 95% din locuitorii ZUM nu au absolvit 8 clase, din care 50% nu au nici un fel de scoala, iar 30% au doar scoala primara. In ZUM Craica jumatate din locuitori nu au loc de munca stabil, lucreaza la negru sau sunt zilieri. Majoritatea au acte de identitate provizorii, cu consecinte asupra accesului la servicii de sanatate, ocupare, educatie, acces la drepturi sociale. Locuitorii ZUM traiesc in adaposturi improvizate, fara a avea proprietate asupra terenului, acces la utilitati publice. În ceea ce privește situația persoanelor care trăiesc în risc de sărăcie, conform studiului de referință, venitul mediu lunar pe membru de familie este sub 
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300 RON pentru 54.9% din populația din ZUM Craica și pentru 6,2% din populația din teritoriul SDL. Locuitorii din SDL si ZUM au probleme legate de situatia spatiilor verzi/ locuri de joaca, aspectul blocurilor, igiena zonei, oportunitatile legate de gasirea unui loc de munca, accesul la servicii publice, siguranta in propriile locuinte. Exista probleme legate de starea de sanatate a locuitorilor ZUM, lipsa asigurarilor/ accesului la servicii medicale, incadrarea intr-un grad de handicap (15%) din ZUM, lipsa serviciilor de screening si preventie. În Craica există, de asemenea, o proporție mare de tineri între 15 și 24 ani care nu sunt încadrați în muncă și nici nu sunt înscriși într-o formă de educație: 56.7%, iar în teritoriul SDL este de 6.6%. Proporția persoanelor de 15 - 64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii și nici nu urmează o formă de învățământ este de 67.4% în Craica și 13.4% în teritoriul SDL. Proporția populației de 15 - 64 de ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este în ZUM Craica de 92.1% și în restul teritoriului SDL de 14.7%. Nevoile zonei constau in: centre pentru copii, centre vocationale, sprijin pentru gasirea unui loc de munca, cursuri de calificare/ programe de perfectionare/ formare profesionala, spatii de igiena, cantina sociala, locuinte sociale sau containere pentru locuire, unitati de invatamant accesibile, servicii educationale complementare, activitati extrascolare, sportive, educatie civica/ sanitara/ ecologica. Strategia isi propune ca obiectiv general ”reducerea 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”. 
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1. Prezentarea generală a municipiului Baia Mare 
1.1  Principalele caracteristici geografice, incluzând hărți  

Municipiul Baia Mare este situat în partea de vest a judeţului 
Maramureş, pe cursul mijlociu al Râului Săsar, la o altitudine medie 
de 228. Se învecineaza la N cu Firiza, la S cu UAT Recea şi Groşi, la E 
cu Baia Sprie şi la V cu Tautii Magherăuş. Caile de acces din sud si 
vest DE 58, Nord si est DN 18 si DN 12. Exista aeroport si statie de 
cale ferata. Suprafata teritoriului însumeaza 23.363,81 ha din care 

3.170 ha sunt terenuri agricole, 18.599 ha terenuri silvice, cu preponderenţă păduri şi 1.804 ha 
construcţii şi alte destinaţii. Relieful zonei, un 
golf de campie şi coline scunde, de vârstă 
cuaternara care se prezintă ca o unitate de 
contact dintre platforma Someşană şi zona 
munţilor vulcanici; alcatuit din terase ale 
Someşului, Lapuşului şi Săsarului, cu 
deschidere spre vest, iar la nord şi est cu 
Muntii Gutâi, avand culmi rotunjite, 
acoperite de păduri şi platouri cu păşuni. 
Structură pedogenetica reprezentata de 
soluri podzolice, pseudogleice şi aluviale 
specifice zonei depresionare; soluri brune de 
pădure-montane acide.  Vegetaţia se 
încadreaza în zona pădurilor mezofile şi foioase, cu carpen şi fag. Antropizarea teritoriului a 
determinat inlocuirea pe suprafate mari a vegetaţiei naturale in urma industrializării, şi urbanizării. 
Pădurile ocupa 76,83 % din suprafata localităţii formind un brâu verde în jurul oraşului. Specific 
este castanul comestibil fiind o arie protejata. Fauna cuprinde specii ca: cerbul, căpriorul, lupul, 
vulpea, iepurele, jderul, veveriţa. Păsările sunt reprezentate prin: ierunca, porumbel de scorbura, 
huhurezu, uliu, bufniţă, soimul etc. În apele de munte sunt: lostrita, pastravul, scobarul; iar în 
apele de ses: clean şi babetele. Hidrografic se află în Bazinul Hidrografic Someş-Tisa. Reţeaua este 
reprezentată, de râul Săsar (31,6 km) care străbate oraşul dinspre est spre vest, colectând râuri ca 
Chiuzbaia şi Firiza, pârauri Sf. Ion, Usturoi, Craica şi Borcut. Pe râul Firiza, la 5 km distantă de 
centrul oraşului, este barajul Strâmtori (52 m înaltime), lac de acumulare de 110 ha, care asigura 
alimentarea cu apă a Orasului. La aceasta se adauga "Lacul Bodi" Ferneziu, artificial. Apele 
subterane sunt ape descendente de terasa, în strate de pietriş şi bolovăniş cu matrice nisipoasă-
argiloasă, pe terasa inferioară, întâlnită la cota -1,5 pana la -2,5 m de la suprafaţa, cu Q= 0.1-1.5 
l/s. Sunt prezente izvoare de apă minerala pe Vaile Borcutului, Usturoi şi Firiza Temperatura 
aerului are valoari multianuale de 9,6°C. Umiditatea aerului este de 75%. Precipitaţiile sunt 
constante, media fiind de 976 mm. Pozitionata în depresiune, masele de aer nu circula si se 
înregistreaza perioade lungi de calm atmosferic. Zona este săraca în resurse pentru agricultură. Ca 
resurse naturale sunt zăcămintele de minereuri neferoase, roci utile, lemn si cele provenite din 
exploatarea florei spontane. 
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1.2  Populația și caracteristicile demografice  
Conform recensământului efectuat în 2011, populația 
municipiului Baia Mare se ridică la 123.738 de locuitori, 
dintre care 58.880 bărbaţi şi 64.938 femei, în scădere 
față de recensământul anterior din 2002, când se 
înregistraseră 137.921 de locuitori. Pe grupe de vârstă, 
se înregistrează următoarele date: 16% sunt copii (0-14 
ani), 13% sunt tineri (15-24 ani), 61% persoane cu vârste 

cuprinse între 25-64 ani şi 12% persoane de peste 65 ani. (sursa INSE - recesamantul populatiei si a 
locuintelor 2011).  Majoritatea locuitorilor sunt români (77,67%). Principalele  minorități sunt cele 
de maghiari (10,3%) și romi (2,51%). Pentru 9,04% din populație, apartenența etnică nu este 
cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (67,19%), dar 
există și minorități de romano-catolici (7,19%), reformați (5,18%), greco-catolici (4,52%), 
penticostali (3,59%) și martori ai lui Iehova (1,14%). Pentru 9,54% din populație, nu este cunoscută 
apartenența confesională.  
Evolutia demografica a populatiei la nivelul municipiului Baia Mare este prezentata in diagrama 
alaturata. Datele sunt prelucrate avand ca sursa date comunicate si publicate de INS 
www.recensamantromania.ro. Astfel se poate observa un trend ascendent in evolutia numarului 
de locuitori la nivelul municipiului, pana la nivelul anului 1992 urmat de un declin al populatiei 
pana la recesamantul din anul 2011. Cel mai mare numar de locuitor la nivelul orasului Baia Mare 
s-a inregistrat la recesamantul din anul 1992, populatia municipiului fiind de 149205 locuitori. 
Aceste treduri sunt datorate – industrializarii municipiului in perioada anilor 1965 – 1989, cand s-a 
dezvoltat industria extractiva si a indutriilor de procesare/prelucrare, de servicii suport pentru 
aceasta; urmata de declin in anii 1997 – 2006 ca urmare a diminuarii activitatii exctractive si 

sistarea in totalitate a activitati. Aceste aspecte au 
generat odata aport de forta de munca la nivelul 
municipiului, urmata de migratia externa ca 
urmare a sistarii activitatilor marilor industrii de 
extractie, procesare si prelucrare a minereurilor. 
In figura alaturata este prezentata repartizarea pe 
cartierele municipiului a numarului de persoane, 
date prelucrate de SC IndecoSoft SRL, pentru 
Directia Programe si strategii a primariei 
muicipiului Baia Mare, dupa RPL 2011. Populația 

cea mai numeroasă este grupată în treimea mediană a orașului, acolo unde sunt localizate și 
locuințele cu densitate mare. Trei sferturi din 
populația orașului (aproximativ 112000 locuitori) 
locuiește în cartierele Săsar, Republicii, Traian, Gării, 
Progresul și Vasile Alecsandri, ocupând mai puțin de 
un sfert din teritoriul intravilan (835 ha).  
Distributia populatiei pe etine la nivelul municipiului 
este prezentata in diagrama alaturata.  
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Astfel se observa prdominarea polutatiei de nationalitate romana, urmata de maghiari, romi si alte 
nationalitati. Tendintele demografice raportat la aceleasi date indica o deconcentrare a populatiei 
la nivelul municipiului concomitent cu o imbatranire a populatiei. Astfel efectul de migratie 
comparativ indica o scadere a populatiei la nivelul orasului cu 25.467 locuitori in perioada 2002 – 
2011, (-17,07%). Conform datelor de la INS (2013) la nivelul localiatii, între 1992 şi 2011, cota de 
populaţie tânără (0-19) a scăzut dramatic de la 31,7% în 1992 la 20,8% în 2011, în timp ce cota de 
vârstnici (64+) a crescut de la 10,4% în 1992 la 14,9% în 2011. În acelaşi timp, cota de populaţie 
activă (20-64) a crescut cu 6,4%, ajungând la 64,3%. Previziunile demografice pentru 2025 nu sunt 
optimiste, populaţia de vârstă  şcolară şi preşcolară scade după cum urmează: grupa de vârsta 3-6 
ani cu 28%, 7-14 ani cu 26,3% iar grupa 15-24 ani cu 38%. Aceste previziuni au la baza sporul 
migrationist si cel natural inregistrat la nivelul municipiului precum si previziunile asupora 
acestuia. Sporul natural este conform RPL 2011 unul pozitiv la nivelul orasului (nou născuți vs. 
persoane decedate), +170 persoane. Numarul de nascuti vii a fost de 1333 copii, numarul de 
persoane decedate 1163 persoane. La nivelul anului 2002, RPL 2002, sporul natural a fost de 
asemnea pozitiv, +192 persoane (nr. nascutii vii 1414 persoane, decese 1222 persoane). Cu toate 
acestea, bilanțul locuitorilor înregistrează o scădere procentuală de cca. 11.45 unități pe parcursul 
a celor 10 ani (2002-2011). Depopularea este explicabilă în sensul soldului negativ dintre valoarea 
numerică a sporului natural și cea a soldului migrator (362 pers. - 25.467= -25.105). Astfel, cauza 
principală a scăderii numărului locuitorilor este constituită de fenomenul de migrație. La nivelul 
municipiului populaţia are în general un nivel de: educaţie liceal şi profesional (41%), urmat de 
absolvenţii de învăţământ superior (21%) şi de cei cu nivel de învăţământ gimnazial (17%). 
 
1.3  Patrimoniul natural  

Preponderența reliefului montan, care fac parte din 
teritoriul extravilan al municipiului, spatiile verzi, 
parcurile publice la nivelul municipiului Baia Mare 
(conform datelor PUG in curs de actualizare) indica 
ca din suprafata intravilana este de 3.568,66 ha, 
suprafata totala a spatiilor verzi din municipiul Baia 
Mare este de 140 ha (zone de sport şi agrement 
92,42 ha, spatii verzi specializate 11,06 ha, parcuri şi 
gradini 23,16 ha şi alte zone verzi 14,35 ha), cu o 
medie 

de doar 10,28 mp/locuitor. Suprafetele cele mai 
intinse de zona verde le reprezina: centura verde de 
protectie a malurilor raului Sasar, Parcul Municipal 
„Regina Maria” (6,5 ha), Parcul Public Central (3.9 
ha), zona Campul Tineretului cu zona Monumentelui 
Ostasului Roman, Parcul Mara (4 ha), zona Sala 
Sportului, a Bazinului de Inot, Casa Tineretului şi 
zonele adiacente. Zonele verzi cu suprafete mai mici 
sunt situate în scuaruri şi piete: Piata Revolutiei, Piata Turnului, Piata Tricolorului, Piata Millenium, 
Piata Expres Gara, Gradina Cinematografului Dacia (2 ha) , zona Bucla, zona RFN, zona bloc 
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Semiluna, scuarul Rozelor, scuarul de la Universitate „Bucla”. Situatia ariilor naturale protejate pe 
teritoriul orasului Baia Mare sunt: Situri Natura 2000:  Arboretele de castan comestibil – 
ROSCI0003, avand o suprafata de 2.087 Ha, desemnata prin desemnat prin Ordinul Ministrului 
Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1964/2007; ROSPA Muntii Gutai ROSPA0134  (2556,54 ha) – 
care cuprinde si Rezervatia Platoul Ignis avand codul ROSCI0092, existand următoarele categorii de 
habitate: păduri de foioase, de conifere, amestec 5%, habitate de păduri (în tranziție) 9%, pajiști 
naturale, stepe 27%, pășuni 3% si o serie de habitate de interes comunitar (Păduri de fag, 
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane, Turbării active etc). Arii Naturale Protejate de 
interes național: Coloanele de la Limpedea, cu suprafata 3.00 Ha, amplasata in cartierul Ferneziu, 
arie protejată de categoria IV, de tip geologic; Rezervatia Tăul lui Dumitru, avand codul RO2572, 
complex mlăştinos oligotrof; Rezervația fosiliferă Chiuzbaia, RO2565, situată pe versantul sudic al 
Masivului Igniş, cu o suprafaţă de 50 ha; Rezervatia Arboretul de castan comestibil Baia Mare – cod 
RO2581, are o suprafata de 500 ha, rezervatie naturala forestiera, categoria IV – IUCN. Conform 
Raportului privind calitatea aerului realizat de APM Maramureş în anul 2011, principalele surse de 
poluare atmosferică erau combinatul Romplumb (sistare activitate activitate la finalul anului 2011) 
şi traficul auto. Cele mai poluate cartiere, având în vedere toţi compuşii poluanţi, sunt: Ferneziu, 
Vasile Alecsandri şi Valea Roşie, unde se inregistreaza frecvent depăşiri ale valorilor de S, Pb, Zn şi 
Cd. una dintre sursele majore de poluare a aerului la nivelul municipiului Baia Mare este 

reprezentată de traficul auto. Emisiile de CO2 
totalizau 403685 to dintre care aproximativ 40% 
proveneau din activitatea de transport atât public 
cât şi privat şi alţi 40% din consumul de gaze 
naturale şi combustibili solizi.  Harta Strategică de 
Zgomot a Municipiului Baia Mare (2014) indica ca 
principala sursă de poluare fonică o reprezintă 
traficul auto. Cursurile de apă, în special cel al 
râului Săsar, sunt spaţii unde se depozitează în 
mod necontrolat deşeuri menajere, în special PET-

uri, ambalaje din aluminiu şi ambalaje plastice, dar şi resturi vegetale – crengi, frunze, iarbă uscată. 
Acest fenomen nu are drept efect doar degradarea calității estetice a peisajului, ci și colmatarea 
albiei. Poluarea solurilor si al apelor subterane poate influența și calitatea apelor de suprafata. Un 
alt aspect este ca efect al depozitării neconforme a deșeurilor atat menajere cat si industriale. În 
proximitatea municipiului există, în prezent, 5 iazuri de decantare încărcate cu apă contaminată cu 
metale, nemetale şi steril de flotaţie, 7 depozite de pirite arsenioase şi aurifere şi o haldă de steril 
în incinta Minei Herja. Riscurile de mediu la nivelul orasului sunt: iazurile de decantare, paraul 
Craica (localizat în proximitatea zonei industriale fiind colector de suprafață al apelor pluviale atât 
cu contaminanți din exploatările industriale, cât și cu deșeuri casnice ale zonelor de locuințe 
parazitare), traficul auto, zonele de risc natural în partea de nord a orașului alunecări de teren 
(declivității sol și urbanizare spontană). 
 
1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural  
In municipiul Baia Mare, situatia patrimoniului arhitectural este reprezentat de o serie de cladiri cu 
valoare istorica si emblematica pentru oras. La nivelul municipiului sunt in evidenta 69 de imobile, 
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clasate monumente istorice care reprezintă 11,85% din totalul la nivelul judetului. Acestea se 
remarca prin stil și valoare arhitecturală, fiind reprezentate de constructii de secol XVI-XVIII şi de 
secol XIX-XX, fiind reduse ca pondere în cuantumul global al fondului construit. Dintre acestea, se 
remarcă o serie de obiective de patrimoniu care necesită reabilitare și restaurare urgentă (Casa 
Pokol, Casa Iancu de Hunedoara, Claustrul Minoriților, Complex Minerul, Rezervorul de Apă al 
vechiului apeduct etc.). Municipiul Baia Mare beneficiază de o rețea extinsă de instituții de cultură 
și susține o serie de evenimente cultural-artistice, reprezentând un polarizator al acestor activități 
la nivel județean. Principalele obiective culturale (coordonate de Consiliul Județean Maramureș) 
sunt, după cum urmează: Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul Judeţean de Artă „Centrul 
Artistic Ba ia Mare”, Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza”, Muzeul de Etnografie şi 
Artă Populară, Muzeul Florean, Complexul Astronomic, Muzeul de Etnografie si Arta Populara. 
Municipiul Baia Mare gestionează activitatea celor două teatre, Teatrul Municipal și Teatrul de 
Păpuși. Acestora li se adaugă alte instituții culturale și săli de spectacole, după cum urmează: 3 
cinematografe (2 funcționale, 1 nefuncțional: Cinema City și Dacia - funcționale și Minerul- 
nefuncţional); o Casă de Cultură şi o bibliotecă publică. Analizand datele din punct de vedere 
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (67,19%), dar există și minorități de romano-
catolici (7,19%), reformați (5,18%), greco-catolici (4,52%), penticostali (3,59%) și martori ai lui 
Iehova (1,14%). Pentru 9,54% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională (RPL 
2011). Astfel situatia obiectivelor de cult la nivelul municipiului este reprezentat de aceste tipuri 
de biserici, manastiri constructii, dintre care cele mai importante incluse in patrimoniu amintim: 
137 MM-II-m-A-04436.02 Fundaţiile bisericii gotice; 138 MM-II-m-A-04437.01 Biserica romano-
catolică “Sfânta Treime” a fostei manastiri iezuite; MM-II-a-A-04451 Claustrul mănăstirii 
Minoriţilor, azi internat şcolar; MM-II-m-A-04479 Biserica “Sf. Anton”, MM-II-m-B-04471 Biserica 
“Adormirea Maicii Domnului”; MM-II-m-B-04468 Biserica luterană; MM-II-m-B-04492 Biserica “Sf. 
Dumitru”; MM-II-m-B-04486 Sinagogă; MM-II-m-B-04485 Şcoala confesională, azi Şcoala 
ajutătoare; MM-II-m-A-04484 Biserica reformată etc. Avantajele competitive turistice ale 
municipiului Baia Mare  sunt legate de resursele bogate ale subsolului, turism stiintific si de 
educatie in domeniu, de prezența unei multitudini de obiective turistice în Baia Mare si 
Maramureș, inclusiv a ariilor naturale protejate, constituind o premiză pentru turismul cultural, 
montan și peisager. Capacitatea de cazare, la finalul anului 2013, era structurată în 38 de unități și 
totaliza, 1785 de locuri. Structura de cazare este constituită din 52,27% (933 locuri) hoteluri, 
20,22% în pensiuni turistice (361 locuri), 17,42% (311 locuri) în tabere de elevi şi preşcolari şi 
10,08% (180 locuri) în hosteluri. Situatia turistilor  inoptarilor la nivelul municipiului este pe un 
trend descrescator. Cel mai mare numar de inoptari s-a inregistrat in anul 2011 – 73.100 de nopti 
petercute in unitatile de cazare la nivelul municipiului. Indicele de stationare turistica la nivelul 
orasului este de 1,71. Gradul de ocupare este de 56.95%, la nivelul anului 2013 (date furnizate de 
Primaria Baia Mare – Directia Strategii si Proiecte).  Agenda culturală este un factor de influență în 
ceea ce privește dinamica turistică, atât la nivelul imaginii, cât și în ceea ce privește oferta cultural-
turistică complementar obiectivelor turistice. 
 
1.5  Locuirea și accesul la utilități  
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La nivelul municipiului Baia Mare, conform RPL 2011, numarul populatiei totale este de 123.738 
persoane. Conform RPL 2011, populatia stabila la nivelul municipiului Baia Mare este de 114.925 

persoane. Numarul gospodariilor populatiei este 
de 44.909 de gospodarii, cantonate in 10.551 
cladiri (RPL 2011). Astfel raportul dintre numarul 
populatiei stabile si numarul de gospodarii indica 
un grad mediu de ocupare de 2.55 
persoane/gospodarie. Din punct de vedere al 
tipologiei locuirii conform datelor furnizate de 
PUG in curs de actalizare, la nivelul municipiului 
Baia Mare exista două forme de locuire, colectivă 
şi individuală. Acestea se află într-un raport de 1 la 

4 din punct de vedere al suprafeţei ocupate, cu 258 ha destinate locuirii colective şi 951 celei 
individuale. Ca localizare, cartierele cu locuințe colective sunt concentrate într-un areal” în 

jumătatea sud-vestică a orașului. Acestea 
concentrează populaţia în cartierele Traian, 
Republicii, Gării, Progresului, şi parţial în Vasile 
Alecsandri, Săsar şi Depozitelor, în construcţii cu un 
regim mediu de înălțime P+4. În partea de vest a 
zonei de locuinţe colective, se află şi găsesc și blocuri 
cu un regim de înălțime mai mare (P+10). Cu toate că 
ocupă o suprafaţă considerabilă, ponderea majoritară 
a locuinţelor individuale nu indica un confort ridicat al 

locuirii în municipiul Baia Mare. In cea mai mare parte aceste locuinţe au o tipologie rurală, cu 
grădini de zarzavaturi având în jurul lor anexe pentru păsări şi animale pentru exploatare familiala. 
Cartierul Firiza concentrează exclusiv acest tip de locuinţe, asemeni jumătăţilor nordice ale 
cartierelor Ferneziu şi Valea Borcutului. Acestea sunt, de altfel, şi cartierele care concentrează 
printre cele mai mici ponderi de locuitori dintre cele 13 băimărene. Imaginea urbană a unei 
localităţi este influențată în mod direct de calitatea fondului constructiv. Aceasta imagine la nivelul 
municipiului Baia Mare este prezentata in urmatoarele grafice (sursa: date prelucrate de INDECO 
Soft SRL anul 2014): 
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Astfel repartizarea celor 54424 de locuinte conventionale (RPL 2011) dupa vechimea a locuintelor 
celor 8797 de cladiri (Indeco Soft SRL, februarie 2015) situatia centralizata este astfel: vechime mai 
mică de 10 ani - 1584 unități, 18,01%; vechime între 10 şi 20 ani: 1068 unități, 12,14%; vechime 
între 20 şi 40 ani: 1609 unități, 18,29%; vechime între 40 şi 55 ani: 1213 unități, 13,79%; mai vechi 
de 55 ani: 3323 unități, 37,77%. Cartierele Vasile Alecsandri, Săsar, Garii, Traian și Valea Roșie sunt 
ierarhic primele și în ceea ce privește ponderea construcțiilor de locuințe cu vechime medie de 
pragul de 40 de ani vechime. In ceea ce priveste proprietatea locuintelor din totalul de 54424 de 
locuinte 53.611 locuinte conventionale sunt in proprietate privata (98.5%), 678 locuinte de stat 
(1.2%), 10 locuinte privata de grup, 11 locuinte a unor forme asociative si 114 locuinte apartinand 
cultelor religioase (sursa RPL 2011). Privitor la gradul de dotare a locuintelor cu Bucatarie in 
locuinta – 52.067 locuinte (95,7%); Baie in locuinta – 51.642 locuinte (94,9%); Alimentare cu apa in 
Locuinta – 52025 locuinte (95,6%); Instalatie de canalizare in locuinta – 52025 locuinte (95,6%); 
Instalatie electrica – 52487 locuinte (96,4%); Incalzire/termoficare proprie – 44.009 locuinte 
(80,9%). Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Baia Mare este asigurată de compania E.On 
Gaz Distribuție SA , utilizând o rețea cu o lungime de 253,8 km. Reţeaua de distribuţie a gazelor 
naturale în municipiul Baia Mare nu acoperă o parte considerabilă a teritoriului urban de la nord 
de râul Săsar şi nici cartierul Firiza. Furnizarea electricităţii este asigurată de Electrica Furnizare 
Transilvania Nord. Rețelele dealimentarea cu energie electrică acoperă întreg oraşul, însă sunt 
necesare anumite intervenţii de înlocuire a posturilor trafo în zonele care au cunoscut o creştere a 
fondului de locuinţe. În municipiul Baia Mare, alimentarea cu energie termică în sistem centralizat 
(de tip distribuție agent termic) a fost sistată inca din anul 1996. În prezent, încălzirea locuinţelor 
este asigurată în regim individual prin centrale termice de locuinta. La nivelul municipiului Baia 
Mare exista servicii de salubritate, care este in sarcina operatporului regional, deseurile menajere 
atat din spatiile colective cat si din spatiile individuale sunt depozitate in groapa de gunoi ecologica 
situata in alta localitate sunt colectate in 826 containere cu capacitatea de 1,1 mc pentru 
populație. 
 
1.6  Profilul economic (ocupare și mediul de afaceri la nivel local)  
Din cauza barierelor forestiere, dezvoltarea industrială şi economică din jurul municipiului Baia 
Mare este poziţionată predominant de o parte şi de alta a axei est-vest (Baia Sprie - Baia Mare - 
Tăuţii Măgherăuş) şi la sud de Baia Mare. Baia Mare a fost pentru peste 100 de ani un oraş minier. 
Mineritul şi prelucrarea mineralelor neferoase (aur, plumb, cupru) a caracterizat viaţa oraşului şi 
face parte din istoria şi identitatea sa. Pentru determinarea profilului economic local s-a utilizat 
date furnizate de catre Directia Venituri din cadrul primariei Municipiului Baia Mare. Astfel la 
nivelul anului 2017, in luna iulie la nivelul municipiului Baia Mare erau inregistrati 11356 de 
persoane juridice (peroane autorizate, microintreprinderi, intreprinderi mici, medii si mari). 
Principalele sectoare economice reprezentate, la nivel de municipiu in ordine descrescatoare sunt 
cele din: industria prelucratoare, comert, constructii, activitatile profesionale stiintifice si tehnice, 
intermedierile financiare si asigurari, distributia apei si salubrizare, agricultura – silvicultura – 
pescuit, tranzactiile imobiliare, informatii si comunicatii, activitati de servicii administrative si 
suport, hoteluri si restaurante. Astfel profilul economic al municipiului Baia Mare este axat pe 
industria prelucratoare (industria de masini si echipamente, fabricarea altor produse din minerale 
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nemetalice, industria metalurgica si a produselor din metal, fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice, fabricarea lemnului si a produselor din lemn, industria textila si a produselor textile, 
industria alimentara, a bauturilor si a tutunului etc). La nivelul comertului predomina comertul cu 
bunurile si marfurile catre populatie in proportie de 99% din total societatilor comerciale de acest 
profil. Nu se poate vorbi de un comert specializat de tip industrial si/sau agricol). 
Microîntreprinderile, a căror activitate angrenează până în 9 salariați, ocupă ponderea majoritară 
în piața economică locala acoperind peste 87% din totalul firmelor active în municipiul Baia Mare, 
9868 de societati comerciale. Întreprinderile mici, a căror activitate angrenează între 10 și 49 de 
salariați reprezintă aproximativ 11%, 1248 agenti economici. Companiile de mijlocii (între 50 și 249 
de salariați) ocupă un procent minor de nici 2% (227 societati comerciale) din totalul 
întreprinderilor active în municipiul Baia Mare. Întreprinderile mari sunt în număr de 14 și 
reprezintă un procent complet nesemnificativ din totalul firmelor active pe teritoriul municipiului, 
anume 0,12%. Acest lucru nu anulează influența și importanța lor, angrenând cca. 25% din forța de 
muncă a municipiului. Sectorul IMM ocupă, practic 99,7% din piață, însă concentrează numai 75% 
din forța de muncă la nivelul municipiului Baia Mare. Având în vedere lipsa de disponibilitate a 
unor date statistice, incadrarea pe sectoare de activitate – clase CAEN - la nivel de municipiu a 
categoriilor de intreprinderi, s-a realizat din prisma rezultatului activității economice a firmelor de 
pe teritoriul municipiului Baia Mare (înregistrate la Directia venituri a municipiului Baia Mare si 
ORC Maramures) a fost evaluat analizând cifra de afaceri și profitul net cumulat pe domeniile de 
activitate, pentru evidențierea tendințelor sectorului analizat, date furnizate de structurile fiscale 
publice existente la nivel local. Volumul de activitate, în anul 2013, a fost generat în principal de 
industria prelucrătoare (526,9 milioane Euro), de comerț (501,12 milioane Euro), construcții 
(126,1milioane Euro), transport și depozitare (103,88 milioane Euro) și activitățile profesionale 
științifice și tehnice (71,25 milioane Euro). Studiind ponderea domeniilor ca profit net din totalul 
înregistrat în municipiu, se remarcă faptul că în 2013, industria de prelucrare generează 33%, 
comerțul 23%, activitățile profesionale 15%, construcțiile 7%. Concluzionand principalii indicatori 
economici realizaţi în 2013 de fiecare grupare de clasificare se prezintă astfel: cifra de afaceri 
micro și întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă 69,27% din cifra total, întreprinderilor mari 
12,46%, întreprinderilor foarte mari 18,27%; numărul de salariaţi: micro și IMM 54.386 salariaţi, 
întreprinderile mari de 8.664 salariaţi, întreprinderile foarte mari de 9.688 persoane; 
productivitatea muncii: 151,66 mii lei/salariat la micro și IMM, 171,26 mii lei/salariat la 
întreprinderile mari, 224,54 mii lei/salariat la întreprinderile foarte mari. Populatia apta de munca 
la nivelul municipiului Baia Mare, conform RPL 2011, este de 57201 persoane, din care 30823 
persoane de sex masculin si 26378 persoane de sex feminin. Populatia ocupata - salariata, 
conform RPL 2011 este de 52799 persoane (din care 28412 persoane de sex masculin si 24387 
persoane de sex feminin). La nivelul Municipiului Baia Mare, la finalul anului 2013 erau 50.143 
salariaţi care îşi desfăşurau activitatea astfel: 33,95% în industrie, 12,21% în construcţii, 22,60% în 
comerţ, 4,69% în servicii, 8,21% în administraţie publică şi 18,34% în servicii de sănătate şi 
asistență socială. Astfel La nivelul anului 2013, se înregistra un număr aproximativ de 50143 (2013) 
de salariați, în scădere față de 52799 (RPL 2011), cu o pondere de cca. 5,03% (2656 de salariați). Se 
remarcă scăderi relevante în domeniul comerțului (de 6%), învățământului (de 10%), construcțiilor 
(de 7%) și sănătății și asistenței sociale (de 4%). În același timp, se observă creșteri relevante în 
domeniul distribuției de apă, salubritate, gestionare deșeuri și activități de decontaminare (de 
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22%), transportului și depozitării (de 9%) și industriei prelucrătoare (de 1%). Numărul şomerilor în 
Baia Mare era relativ redus la 31.12.2013. Conform datelor Agenției Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă, dintr-un număr de 1749 persoane înregistrate, cele mai multe apar, pe categorii 
de vârstă, în rândul: persoanelor cu vârste între 40-49 ani (27%), persoanelor între 30-39 ani (21%) 
şi persoanelor sub 25 ani (21%). Pe fondul unei scăderi a populației (depopulare) cu 1,7% în 

intervalul 2011-2013, municipiul Baia Mare a 
cunoscut și o micșorare a numărului 
șomerilor înregistraţi cu 5.58%, de la 1852 
de persoane în 2011 la 1749 în 2013. La 
sfârșitul anului 2016, numarul somerilor 
inregistrati la nivelul municipiului era de 
1021 persoane in scadere fata de anul 2013, 
o scadere cu 41,6% fata de 2013. Din analiza 
comparativa a datelor statistice pe ani 
succesivi in funcţie de nivelul de educaţie al 
persoanelor înregistrate în sistemul public 
de şomaj, se remarcă faptul că: 65% 
persoane au nivel de instruire primar, 
gimnazial şi profesional, 25% persoane au 

nivel de instruire liceal şi post-liceal şi 11% persoane au nivel de instruire universitar. Ocupaţiile cu 
cel mai mare număr de şomeri înregistrat în Baia Mare în anul 2013 sunt: muncitori necalificaţi în 
industria prelucrătoare, muncitori necalificaţi în ferme mixte, muncitori necalificaţi în construcţia 
de clădiri, muncitori necalificaţi în lucrări publice, vânzători în magazine şi constructori şi 
montatori de structuri metalice. Un studiu realizat pe un eşantion reprezentativ (SPAS Baia Mare) 
doar unul din zece romi a lucrat permanent în ultimii doi ani, iar 52% declară că nu au găsit nici un 
loc de muncă în această perioadă. In rândul femeilor rome, participarea la piaţa muncii este 
deosebit de scăzută, doar 27% desfăşurând activităţi economice şi 36% declarându-se în căutarea 
unui loc de muncă. În plus, majoritatea femeilor rome au, de foarte tinere, un număr mare de 
copii de care trebuie să aibă grijă. Cea mai mare parte din persoanele de etnie romă ocupate 
lucrează pe cont propriu, doar 10-15% fiind salariaţi. De altfel, ponderea salariaţilor de etnie romă 
a scăzut în ultimii 15ani, de la 27% în 1998 până la 20% în 2012. Dintre salariaţii de etnie romă, 
majoritatea fie nu au nici o calificare formală, fie desfăşoară activităţi care nu necesită calificare.  
Dinamismul economiei este dependent de un antreprenoriat proactiv. Procentul de întreprinderi 
nou înființate s-a apreciat în intervalul 2010-2012, însă în 2013 a revenit la o valoare aproximativ 
egală cu cea din 2010. Astfel, în 2013, se înregistra un indicator de 7,72 întreprinderi (persoane 
juridice) nou înființate la 100 de firme existente, față de 7,67 în 2010.În ceea ce privește dinamica 
economică, un indicator cheie este raportul dintre numărul întreprinderilor și numărul de locuitori, 
relevant pentru determinarea densității activității economice. În municipiul Baia Mare, această 
valoare a cunoscut în intervalul 2010-2013 o apreciere de la 493 de întreprinderi la 10000 locuitori 
în 2010 la 565.53 în 2013. (sursa: Directia dezvoltare strategica a municipiului Baia Mare).  
Dinamica investițiilor publice este in corelare directa cu bugetul anual al municipiului Baia Mare. 
Bugetele anuale ale Municipiului au cunoscut o creștere cu aproximativ 37%, pe parcursul a 5 ani, 
în perioada 2010 – 2014, de la 207 MLEI în 2010 la 285 MLEI în 2013 (sursa: Directia de Venituri a 
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Municipiului Baia Mare). In ceea ce priveste investitiile publice realizate cea mai mare pondere a 
fost in domeniul invatamant, transport urban, infrastructura urbana urmate de cultura, mediu, 
asistenta sociala etc. (figura reprezinta structur comparativa a cheltuielilor, prelucrare date, sursă: 
http://www.dpfbl.mdrap.ro/ (la11 martie 2015), situația veniturilor și cheltuielilor 2011-2014 – 
Directie dezvoltare strategica a Municipiului Baia Mare). In ceea ce priveste dinamica investiilor 
private datele de care dispunem sunt cele legate de autorizatiile de construire. Acestea au crescut 
din 2010 până în 2013 de la 63 la 104, iar in 2016 au fost inregistrate 112 de solicitari (cladiri 
rezidentiale 79, administrative 2, Cladiri pentru comert cu ridicata si cu amanuntul 1, hoteluri 1, 
alte cladiri 29, Directia urbanism Primaria Baia Mare). Conform acestor date din estimarea 
investiriilor valoarea s-ar ridica la aproximativ 175 milioane de lei. 
 
1.7  Instituții locale și servicii publice  
Infrastructura de educație a orasului cuprinde unități de învățământ pentru toate nivelurile de 
educație, creșe, grădinițe, școli primare și gimnaziale, licee și universități, majoritatea în sistem 
public (excepție fac 5 grădinițe, 3 licee, 2 școli postliceale și 2 universități- sistem privat, Directia 
Patrimoniu Primaria Baia Mare, 2016). Conform DJS Maramureş anul 2013, în anul şcolar 2013-
2014, funcţionau 76 de unităţi de învăţământ preuniversitar, 44 gradiniţe, 29 de şcoli primare şi 
gimnaziale, 17 licee, 5 licee tehnice şi şcoli profesionale, trei universități – Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca (sistem de stat), Universitatea de Vest Vasile Goldiş şi Universitatea Bogdan Vodă 
(sistem privat). La nivelul municipiului Baia Mare, sursa DJS Maramureş anul 2013, în sistemul de 
învăţământ erau cuprinşi 3.752 copii în grădiniţe, 11.310 elevi în ciclul primar şi gimnazial, 10.858 
elevi de liceu, 1.915 de elevi în învăţământul profesional şi postliceal şi 851 de studenţi, 
reprezentând 27,43% din copiii înscrişi la grădiniţă la nivelul judeţului Maramureş, 27,06% din elevi 
din ciclul primar şi gimnazial, 53,92% din elevii de liceu, 78,5% din elevii învăţământul profesional 
şi postliceal şi 20,95% dintre studenţi. Din punct de vedere al numărului de elevi care revin unui 
cadru didactic, situaţia este: 13,79 copii/cadru didactic în învăţământul preşcolar, 21,46 
elevi/cadru didactic în învăţământul primar, 11,67 elevi/cadru didactic în învăţământul gimnazial, 
14,40 elevi/cadru didactic în învăţământul liceal, 11,4 elevi/cadru didactic în învăţământul 
profesional şi postliceal şi 8,4 studenţi/cadru didactic în învăţământul superior. In Baia Mare 
funcționează, în regim public, 4 unități medicale și un serviciu de ambulanță: Spitalul Județean de 
Urgență ”Dr. Constantin Opriș”, Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC), Spitalul de Boli Infecțioase, 
Dermato-Venerice și Psihiatrie, Policlinica ”Sfânta Maria” și Serviciul de Ambulanță Județean. 
Alături de acestea au fost înființate, în regim privat, alte 5 spitale. Potrivit datelor INS din anul 
2013, numărul de paturi din spitalele publice şi private din Baia Mare este de 1.300, reprezentând 
o medie de 10,51 paturi la 1.000 de locuitori comparativ cu 6,15 la nivel naţional. Numărul de 
medici din sistemul public şi privat este de 451, reprezentând o medie de 36,45 la mia de locuitori 
la un medic, comparativ cu 24,2 la mia de locuitori la un medic la nivel naţional. Numărul de 
medici stomatologi este de 152, reprezentând o medie de 12,28 la mia de locuitori la un medic, 
comparativ cu 6,1 la mia de locuitori la nivel naţional. Numărul de personal sanitar mediu este de 
1954 de persoane, reprezentând o medie de 10.93 la mia de locuitori, comparativ cu 58,9 la mia 
de locuitori la nivel naţional. Raportul de personal sanitar mediu este de 4,33, comparativ cu 2,44 
la nivel naţional. Pe raza municipiului Baia Mare serviciile sociale sunt definite și aplicate, conform 
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reglementărilor naționale, prin intermediul Serviciului Public de Asistență Socială, instituție 
subordonată Consiliului Local Baia Mare. Infrastructura de asistență socială care funcționează pe 
teritoriul Municipiului Baia Mare, este completată de 9 centre aflate sub coordonarea Serviciului 
Public de Asistență Socială Baia Mare; si 12 case de tip familial pentru copii, 1 centru pentru 
primiri urgențe pentru copii, 1 centru maternal și 5 centre pentru recuperarea persoanelor adulte 
cu handicap in subordinea DGASPC Maramures. Acestora li se adaugă și unitățile private care 
furnizează servicii sociale. Numărul total al beneficiarilor de beneficii de asistenţă socială se ridica 
la 23.341 persoane, din care, pe categorii de grupuri vulnerabile: 54.8% familii cu venituri reduse, 
24.6% persoane vârstnice, 11% persoane cu nevoi speciale/dizabilităţi, 8.6% copii și 1.1% persoane 
marginalizate social (sursa SPAS Baia Mare). Serviciile sociale se acordau în anul 2013 unui număr 
total de 18.573 persoane şi familii aparţinând grupurilor vulnerabile, din care: 39% persoane 
vârstnice, 16.6% bolnavi cronici, 12% copii, 7.8% persoane marginalizate social, 6.8% familii cu 
venituri reduse, 4.7% tineri, 3.7% persoane cu nevoi speciale/ cu dizabilităţi, 2.2% persoane de 
etnie romă, 1.9% persoane fără adăpost, 1.4% persoane fără venituri, 1.3.% persoane 
abuzate/victime ale violenţei domestice, 1.2% familii monoparentale, 0.8% femei în situaţii de risc, 
0.5% persoane dependente de droguri şi 0.2% familii cu 2 sau mai mulţi copii (sursa SPAS Baia 
Mare). La nivelul orasului, în perioada 2010 – 2013 au fost contractate lucrări de amenajare sau 
dotare a unui număr de 27 locuri de joacă din zonele rezidențiale, 14 locuri de joacă în incinta 
grădinițelor băimărene și 16 minipărculețe și locuri de recreere dotate cu mobilier urban și 
foișoare. Exista o sala de sport, un bazin olimpic de natatie – in curs de modernizare/reabilitare, 
teren de fotbal, teren de rugby si teren pentru atletism aflat instare avansata de degradare. Ca si 
locuri de agrement sunt strandul municipal zona aflata in degradare. Transportul în comun pe raza 
municipiului Baia Mare este asigurat de SC URBIS SA, asigura legatura dintre zona 
centrala/industriala cu cartierele de locuinte si implicit cu zona metropolitana Baia Mare. În anul 
2013, compania a transportat un număr de 17899000 de călători. În interiorul municipiului, 
rețeaua este deservită de un număr de 175 de staţii. În contextul mobilității durabile ca obiectiv 
European, in Baia Mare, în anul 2014, bicicliștii puteau circula pe o rețea de piste cu o lungime 
cumulată de 11300 metri (Date furnizate de directia Urbanism Primaria Baia Mare, Memoriu PUG 
in actualizare 2017).  
 
1.8  Organizații ale societății civile 
Conform datelor Agenţiei Judeţene pentru Plăți şi Inspecţie Socială1 accesat la data de 28.11.2017, 
la nivelul judeţului existau în 2017, un număr total de 42 furnizori de servicii sociale acreditaţi, din 
care 22 publici şi 20 privaţi, organizaţi sub formă de asociaţii şi fundaţii, culte religioase şi orice 
alte forme de organizare ale societăţii civile. Aceştia furnizează un număr total de 109 servicii, din 
care 23 cu caracter primar şi 86 servicii specializate. Dintre aceste organizaţii, un număr de 15 (din 
care 9 furnizori privaţi) acordă servicii pentru persoanele vârstnice, 1 furnizor public local pentru 
victimele violenţei domestice, 2 furnizori (din care 1 instituţie publică locală şi 1 furnizor privat) 
pentru persoane fără adăpost, 2 furnizori (din care 1 DGASPC şi 1 instituţie publică locală) pentru 
tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, şi 3 centre din subordinea DGASPC furnizează 
servicii pentru alte persoane în dificultate. Faţă de acestea, mai există un număr de 5 cantine 

 
1 http://www.mmssf.ro/j33/images/Documente/MMJS/Servicii_Sociale/2017-05-10_Furnizori.pdf 
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sociale (din care 2 în organizaţii private) şi 1 serviciu pentru persoane de etnie romă, în subordinea 
instituţiilor publice. Pentru persoanele vârstnice se oferă servicii sociale în: 4 cămine (din care 3 
private), 7 centre de zi cu activităţi multiple (din care 2 private) şi 4 unităţi de îngrijire şi asistență 
la domiciliu (private). Astfel ONG- urile active în domeniul social din Baia Mare acordă următoarele 
tipuri de servicii: servicii sociale la domiciliul beneficiarului: îngrijiri socio-medicale (6 servicii); 
servicii de tip rezidenţial: adăposturi de noapte (2), centre rezidenţiale (4), centru de recuperare şi 
reabilitare (1), casă de tip familial (1), locuinţă protejată (1); servicii de zi: centre de zi (13); servicii 
în comunitate: ajutorarea persoanelor în dificultate (3 servicii), cantină socială (2), informare şi 
consiliere (5 servicii), punct farmaceutic (1), servicii de integrare socio-profesională (2 servicii), 
servicii de reintegrare familială (1 serviciu), servicii de intervenţie de urgenţă (2 servicii), servicii de 
ocupare pe piaţa muncii (1 serviciu), servicii de prevenire (1 serviciu), serviciu de voluntariat (2 
servicii), sprijin umanitar (4 servicii), structuri de economie socială (9). (sursa SPAS Baia Mare). Din 
datele de mai jos, pe categoriile de grupuri vulnerabile prevăzute de Legea 292/2011, asistența 
socială realizeazata de ONG-urile sociale/caritabile la nivelul orasului joaca un rol important in 
realizarea acestora (SPAS 2017) 

BENEFICIARI Total beneficii de asistență socială SPAS 
Total servicii sociale 

Total SPAS Total ONG Total DGASPC 
 Număr Număr Număr Număr Număr 

Total 23.341 18.573 4.706 13.071 796 
Copii  1.998 2.229 497 1.135 597 

Tineri  0 872 185 687 0 
Familii monoparentale 0 231 101 130 0 

Persoane abuzate  0 233 80 28 125 
Persoane cu dizabilități  2.562 695 88 543 64 

Persoane vârstnice  5.733 7.238 2.299 4.939 0 
Bolnavi cronici  0 3.082 0 3.082 0 

Persoane dependente de droguri  0 92 2 90 0 
Familii cu venituri reduse  12.784 1.256 452 804 0 

Persoane fără surse de venit  0 265 29 236 0 
Persoane fără adăpost 0 350 320 20 10 

Persoane marginalizate social 264 1.449 72 1.377 0 
Familii cu mulți copii 0 31 31 0 0 

Femei în situații de risc 0 150 150 0 0 
Persoane de etnie romă 0 400 400 0 0 

Tabel 1.Grupuri Vulnerabile 
 Dintre cele mai active organizatii, acreditate, care defasoatra activitati in cadrul populatiei aflata in 
situatie de risc amintim: servicii acreditate si/sau licentiate in baza L197/2012 - Asociaţia Autism 
Baia Mare, Asociaţia Diecezană Caritas Greco Catolic Maramureş, Asociaţia Esperando, Asociația 
Femeilor Ortodoxe Mironosițele Femei, Asociaţia Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, 
Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Episcopia Ortodoxă Română 
a Maramureșului și Sătmarului, Fundaţia HHC România, Fundaţia Sacro Cuore. Furnizori de Servicii 
Sociale acreditați în baza HG1024/2004: Asociatia Esperando (Copii 0-6 ani, 7-16 ani, 17-18 ani, 
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handicap, Handicap Neuromotor, Situatie de dificultate in Familie,Saracie,Varsta), Asociatia Caritas 
Greco Catolic (Grupuri, Copii  7-16 ani, Tineri 18-26, Adulti, Persoane varstnice; Alte situatii de 
dificultate, Dependenta de  Alcool,Handicap,Varsta); Asociatia Profesionala Neguvernamentala de 
Asistenta Sociala – ASSOC (Alte situatii de dificultate, Grupuri,Comunitati,Persoane 
varstnice,Familie,Copii 7-16 ani, Situatie de dificultate in Familie, Neglijare, Situatie conflictuala, 
Abandon), Asociatia Young Roma – tineret etnie rroma, si Fundatia de Voluntari Somaschi – tineret 
si copii in situatie de risc, inclusiv rromi etc. 
 
1.9  Experienţa locală privind proiectele cu finanţare europeană  
Autoritatea locala cat si patrenerii au fos implicati in implementarea de proiecte cu finanţare 
europeană. In ultimi 5 ani cele mai relevante proiecte derulate de catre autoritatea locala sunt: 
 
1_Cresterea accesibilitaii urbane prin modernizarea strazii Granicerilor, 2011 – 2015, 
22,806,962.23 lei, UE, Primaria Municipiului Baia Mare, Consultanta pe durata implementarii 
proiectuluiAsistenta tehnica din partea proiectantului, Asistenta tehnica din partea dirigintelui de 
santier, Audit financiar extern, Executia lucrarii, Informare si publicitate; Locuitorii cartierului 
Vasile Alecsandrii peste 5000 de persoane si nu numai; Accesibilitatea acestora la zonele cu 
functiuni publice si servicii, inclusiv a zonelor marginzalizate – Electrolizei si Alecsandri; finalizat; 
Cresterea calitatii vietii prin accesibilizarea locuitorilor din zonele marginalizate la serviciile si 
functiunile orasului inclusiv a celor de etnie rroma cantonati in zona, Electrolizei si strada Horea. 
 
2_ Asistenta educationala si educatie remediala cu programe ”scoala dupa scoala” si educatie de 
tip ”a doua sansa” pentru prevenirea si corectarea abandonului scolar la elevi si diversificarea 
serviciilor pentru parinti/tutori in zone foste industrializate si in mediul rural. Edu_2r - 03.2015 – 
12.2015, 6,534,875.00 lei, UE , Primaria Municpiului Baia Mare, Dezvoltarea unor servicii de 
asistenta educationala pentru 250 elevi in risc de parasire timpurie a scolii Diversificarea servicilor 
de consiliere, programe de educatie parentala, pentru 200 parinti/tutori ai elevilor cu risc de 
parasire timpurie a scolii; programe ”scoala dupa scoala”, cursuri de alfabetizare si de formare a 
abilitatilor numerice, timp de 6 luni pentru 75 de persoane; Furnizarea activitati de asistenta 
pentru reluarea si recuperarea educatiei pentru a accesa programe de tip ”a doua sansa” prin 
pachete care timp de 6 luni urmaresc dezvoltarea abilitatilor personale si dobândirea unor 
competente de baza pentru 75 de persoane; activitati de tipul ”scoala de vara/duminica” si de 
educatie remediala timp de 4 luni pentru 120 de persoane din GT care au domiciliul sau resedinta 
in comunitati din zone izolate lipsite de mijloace de comunicatii sau cu infrastructura slab 
dezvoltata; Asistenta educationala si sprijin pentru 250 de elevi si Educatie remediala, inclusiv de 
tip ”Scoala dupa scoala” sau asistenta prin activitati flexibile pentru reintegrare in educatie de tip 
”A doua sansa”, pentru 75 de persoane care au parasit timpuriu scoala si au sub 18 ani precum si 
diversificarea serviciilor pentru 200 parinti pentru prevenirea abandonului scolar; Zona rurala a 
orasului cartier Firiza, Blidari, zona marginalizata Horea si zona de tip  ghetou Craica; finalizat; 
reducerea perioadei de reintegrare în circuitul socio – economic a beneficiarilor adulti, reducerea 
abandonului scolar, reintegrarea sociala si pe piata muncii a persoanelor beneficiare de program 
scoala dupa scoala. 
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3_ Modernizarea si extinderea Centrului Social pentru Persoane cu Dizabilitati PHOENIX” - 2011 – 2014, 2,550,912.69 lei, UE, UAT Baia Mare prin SPAS, Contractarea lucrarilor de executie în cadrul proiectului Realizarea lucrarilor de reabilitare, modernizare a constructiei Centrului Social, Contractarea si dotarea centrului cu echipamente speciale, mobilier si consumabile necesare functionarii; 40 persoane beneficiare/ zi a serviciilor sociale specializate (persoane cu dizabilitati), 40 persoane/ zi beneficiare ale serviciilor sociale primare (apartinatori persoane cu dizabilitati sau populatia zonei), 30 persoane/ zi beneficiare ale serviciilor sociale primare (info + consiliere), din populatia zonei si apartinatori ai persoanelor cu dizabilitati, 20 persoane/ zi a serviciilor sociale primare (apartinatori persoane cu dizabilitati sau populatia zonei: voluntar, grupul de suport local,etc),  20 pers/ kinetoterapie, alte activitati sociale, 20 pers/zi beneficiare ale activitatilor ocupationale, educative, 5.000 locuitori- asistati social pe criterii de saracie (beneficiari ai unei forme de asistenta sociala), din care ~ 1.800 persoane in/ sub pragul de saracie (venitul minim); Zona marginalizata si defavorizata cartier Granicerilor, zona de tip ghetoru Craica, zona marginalizata Electrolizei si Horea; finalizat; Centru Modernizat si extins a cladirii centrului social multifunctional Furnizarea de serviciilor sociale primare pentru reintegrarea persoanelor cu dizabilitati si defavorizate din zona, Locuitori asistati in centru pentru imbunatatirea calitatii vietii si integrarea sociala a acestora prin actiuni de consiliere.  4_Dezvoltarea eco-retelei urbane si a infrastructurii de agrement în cartierul Vasile Alecsandri - 
2011 – 2015; 6,536,733.16 lei; UE; Primaria Municipiului Baia Mare; Management de proiect, 
informare si publicitate, audit financiar, executie lucrari, dirigentie de santier, asistenta tehnica; 
Locuitorii cartierului Vasile Alecasandrii, locuitorii zonelor marginalizate adiacente Electrolizei, 
Horea, peste 5000 locuitori; Comunitatea din zonele marginalizate adiacente cartierului Vasile 
Alecsandri (Electrolizei si Horea, etnie rroma); finalizat; Cresterea calitatii vietii prin amenajare a 
10 locuri de joaca, 5 scuaruri, 135.000 mp zona verde reabilitata; 14 km gard viu plantat, 2000 
arbori plantati pentru locuitorii cartierului Vasile Alecsandrii si comunitatilor de etnie rroma.  
(Date furnizate de Directia Strategii ,Programe_Primaria Baia Mare si SPAS Baia Mare, 2017)
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2.Identificarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea 
DLRC 

2.1 Prezentarea generala a teritoriului SDL 
2.1.1 Delimitarea teritoriului SDL si intocmirea planului 
Teritoriul SDL, cartierul Vasile Alecsandri selectat pentru interventia DLRC este delimitat geografic si 
spatial de urmatoarele strazi si bulvarde: Bulevardul Unirii, Republicii, strazile 13 Decembrie, 
Oborului, si zona ZUM Craica. Cartierul este pozitionat in apropiere de principalele cai de transport 
rutier ale muncipiului, soseaua de centura, calea ferata industriala a orasului pana la gara de sud, la 
o distanta relativ mica fata de centrul orasului si de principalele institutii locale , administrative si 
financiare. ZUM prezent in cartierul Vasile Alecsandri alaturi de zona urbana functionala este 
comunitatea de romi Craica care se localizeaza geografic de-a lungul paraului Craica, paralalela cu 
strada Paltinisului si este cuprinsa intre calea ferata industriala si strada Paltinisului, comunitatea 
este pozitionata longitudinal fata de cele doua repere mentionate. Comunitatea se invecineaza cu 
cartierul Vasile Alecsandri, dar paraul Craica creeaza o izolare geografica care genereaza probleme 
in ZUM, deplasarea oamenilor de peste parau se face pe niste podete de lemn improvizate care 
genereaza pericol la deplasarea pe ele. 
Figură 1. harta a teritoriului SDL si a zonei ZUM 
In figura 1 este prezentata o harta a teritoriului SDL si a zonei ZUM. 
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Clarificare 1=Solicitare MDRAPFE nr.76679/7dec2017 ;  iesire GALBM nr.24/8dec2017_Plansa -anexa1, format pdf rezolutie mare , contur SDL, strazi –zone distincte pt. Interventii DLRC - zoomabila  

  
2.1.2 Principalele caracteristici geografice 
SDL este amplasat in partea de est a orasului la distanta relativ egala fata de cele mai importante 
repere ale orasului. In partea de sud SDL se invecineaza cu satul Satul Nou de jos si  Unitatea 
Militara 0176, in partea de nord cu zona industriala a orasului mai exact cu fostul combinat 
Cuprom, partea de vest se invecineaza cu Catredala Sfanta Treime, iar in partea de est cu strada 
Dumbravei si satul Grosi. Se afla în imediata vecinatate a centrului nou al orașului Baia Mare (nord-
est), și la distanța relativ mica de centrul vechi al orașului Baia Mare(nord-vest). Fata de principalele 
institutii locale și descentralizate distanța nu depășește 3 km. SDL este o zona teritoriala omogena 
si compacta care a luat nastere in perioada comunista la inceputul anilor 1980. Cartierul este 
compus din blocuri de locuinte, case de locuit, case improvizate tip baraci, sedii de firme, spatii și 
zone industriale, spatii neutilizate/arabile/verzi. Cartierul a avut o dezvoltare haotica, prin urmare 
zonele de case și zonele de blocuri sunt infiltrate de zone comerciale-industriale (unele active altele 
dezafectate sau neutilizate) și de terenuri neutilizate (atât în interiorul cartierului cât și la 
extremitățile sudice și vestice). Zona componenta a SDL este ZUM (Craica), localizata cardinal la est 
de SDL, aparuta in anul 1993 cand primii oameni au inceput sa isi construiasca locuinte improvizate 
de-a lungul paraului Craica (de unde vine si denumirea comunitatii). Locuitorii ZUM sunt persoane 
care au detinut locuinte in SDL sau in orasul Baia Mare, dar care din cauza incapacitatii de plata a 
taxelor catre stat pentru furnizarea serviciilor au fost nevoiti sa renunte la locuinte si sa isi gaseasca 
alternative de locuire.  
 
 
 
2.1.3 Patrimoniul natural 
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In zona SDL nu exista lacuri, zone de agreement sau obiective turistice. Singurul parau care 
traverseaza zona este Craica. De la intrarea în cartier (prin zona de sud-est) și pana la ieșire (prin 
zona de sud-vest) acest parau traverseaza zona ZUM. Terenul este relativ accidentat. Din cauza 
lipsei unei infrastructuri-amenajari terenul devine greu accesibil în special în condiții de precipitatii 
(chiar slabe). Pe lângă aceasta, lipsa canalizarii și depozitarea gunoaielor în același spațiu creeaza 
atât probleme de sănătate, mediu, cât și de acces în condiții decente a persoanelor din comunitate 
în școli, loc de munca, etc. Prin urmare paraul este poluat de locuitorii zonei ZUM în special din 
cauza statutului locuirii în condiții improprii, având în vedere faptul ca nu exista în zona utilitati 
(alimentare cu apa, și în special canalizare). In vecinatatea sud-vestica a zonei se afla groapa de 
gunoi a orașului (și a altor UAT din zona). De asemenea, un risc relativ scăzut il reprezinta spatiile 
ramase neutilizate sau în paragina din zonele foste industriale, unele aflate printre zonele de 
locuinte. Firmele care activeaza în zona în domeniul industrial nu prezinta în acest moment un risc.  
 
2.1.4 Patrimoniul architectural si cultural 
Teritoriul SDL și prin urmare și ZUM, nu beneficiaza de clădiri cu valoare arhitecturala sau zone 
protejate. Din punct de vedere cultural-arhitectural este cartierul cel mai sărac din Baia Mare. Nici 
macar din punct de vedere al  edificiilor nu exista obiective care pot fi mentionate în mod distinct. 
In afara de câteva biserici construite dupa 1989 (ortodoxa, roman-catolica, neo-protestante, etc.) 
mai exista unele clădiri în construcție sau abandonate, dar, din păcate situația legală a acestora nu 
permite la momentul actual planificarea unor activități care să le includă in patrimoniul locuintelor 
municipiului, pentru a fi date in folosinta. Nici din punct de vedere cultural nu se poate vorbi de 
existența unui patrimoniu în zona SDL. 
2.2. Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL (inclusiv ZUM) 
2.2.1. Studiul de referință reprezentativ la nivelul populației din teritoriul SDL 
La nivelul populatiei din teritoriul SDL s-a realizat un studiu de referinta.  Aria de interes a fost 
împărțită în două zone distincte având în vedere informațiile disponibile despre situația din teren 
din surse specializate (date statistice ale Primăriei Baia Mare, Direcția Județeană de Statistică, alte 
date statistice aparținând Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare). Metodologia pentru 
culegerea datelor a fost elaborată ținând cont de două aspecte: specificul celor două zone și 
informațiile planificate a fi obținute prin intermediul instrumentului de cercetare.  Chestionarul 
aplicat în această cercetare oferă două categorii de informații: date despre gospodărie (număr 
total membri, distribuția acestora pe categoriile minori și adulți, alte informații socio-demografice 
despre toți membrii gospodăriei) și date despre respondent (opiniile, atitudinile, gradul de 
mulțumire despre aspectele relevante în studiul prezent: locuire, servicii medicale și socio-
medicale, servicii educaționale, probleme sociale și informații despre dinamica familiei).  Populația 
aleasă pentru culegerea informațiilor este reprezentată de persoanele cu vârsta de 18 ani sau mai 
mult.   
Teritoriul SDL: Numărul de locuitori cu vârsta de 18 ani sau mai mult este de 24.492, conform 
datelor furnizate de Primăria Municipiului Baia Mare, iar din punct de vedere statistic zona intră în 
categoria populațiilor infinite. 
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Tinându-se cont de resursele disponibile și de timpul alocat cercetării, a fost stabilit un volum al 
eșantionului de 380 de persoane, eșantionul este proporțional stratificat, aleator. Eșantionul de 
380 de persoane propus furnizează un eșantion cu o eroare maxima de sondaj de 5% la un nivel de 
încredere de 95% ținând luând în calcul principiile eșantionării populațiilor infinite. Eșantionul final 
realizat după controlul si validarea calității datelor este de 371 persoane cu o eroare maximă de 
sondaj de 5.1 % la un nivel de încredere de 95%. Datele culese au fost validate prin control 
telefonic, au fost controlate 20% chestionare din totalul chestionarelor realizate de fiecare 
operator. Calitatea datelor culese a fost validată adițional prin verificarea logică a bazei de date. 
Perioada de culegere a datelor a fost 20 octombrie - 6 noiembrie 2017. Structura bazei de date 
rezultată a fost validată pe baza datelor INS pe teritoriul SDL (furnizate de Primăria Municipiului 
Baia Mare) ținând cont de distribuția pe variabila sex si vârstă. A fost aplicat un coeficient de 
ponderare pentru a reproduce cu exactitate structura populației ținta in termeni de sex și grupe de 
vârstă având în vedere ca s-a constatat o supraestimare moderată a femeilor și a celor peste 40 de 
ani în eșantion. 
ZUM este reprezentată de cartierul Craica, o zonă cu populație finită din punct de vedere statistic 
(estimată inițial la aproximativ 650 de persoane), cu o populație aflată în condiții precare din punct 
de vedere socio-economic, locuind preponderent în adăposturi improvizate (colibe). S-a dorit o 
radiografiere cât mai exactă a acestei zone și s-a ales ca metodă recensământul fiecărei colibe 
(adăpost improvizat). Procedând astfel, datele la nivel de gospodărie măsurate in chestionar oferă 
informații complete despre numărul de persoane în ceea ce privește caracteristicile socio-
economice. Selecția respondentului în gospodărie s-a făcut respectând principiile eșantionării 
aleatoare, respondentul a fost ales în mod aleator aplicând metoda zilei de naștere (ultima 
persoană 18+ ani care și-a aniversat ziua de naștere a fost aleasă să răspundă la chestionar). În 
cazul în care această persoană nu era disponibilă la momentul vizitei operatorului, s-a revenit la 
acea adresa la o ora și data stabilită, ținându-se cont de disponibilitatea persoanei calificate pentru 
a răspunde la chestionar. Au fost identificate un număr de 122 de colibe (adăposturi improvizate) 
în care trăiesc 536 de persoane. 254 sunt adulți (vârsta 18 ani sau mai mult) și 282 sunt copii 
(vârsta sub 18 ani). Eșantionul de 122 de persoane selectate aleator din cele 254 ne furnizează un 
eșantion cu o eroare maxima de sondaj de 6.5% la un nivel de încredere de 95%.Perioada de 
culegere a datelor:  18 - 31 octombrie 2017. Structura obținută în teren pentru cei 122 respondenți 
a fost comparată cu informațiile obținute la nivel de gospodărie pentru variabilele sex si grupe de 
vârstă. Deși se poate constata o ușoară abatere în termeni de sex și grupe de vârstă (au fost 
intervievate mai multe femei si mai puține persoane tinere comparativ cu structura rezultată pe 
gospodărie), datele cu caracter calitativ culese informează despre tendința persoanelor de sex 
masculin tinere de a absenta frecvent din gospodărie. 
Focus grupurile au fost organizate la nivelul ZUM Craica, identificat conform Atlasului Zonelor 
Urbane marginalizate, pentru identificarea problemelor comunitare în teritoriul SDL, cu accent pe 
ZUM. Au fost organizate 2 focus grupuri cu reprezentanți ai comunității și un focus grup cu 
reprezentanți din mediul instituțional/ neguvernamental.  
2.2.2 Validarea si declararea zonei/zonelor urbane marginalizate  
Pe baza studiului de referinta, s-a validat zona urbana marginalizata Craica 
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Zona Craica este declarata ca fiind zona urbana marginalizata – ZUM -, zona urbana acumuleaza 
dezavantaje din perspectivele capitalului uman, ocuparii fortei de munca si a locuirii. Craica este o 
zona intraurbana, izolata din punct de vedere social si in acelasi timp saraca. Zum are un nivel 
scazut de capital uman (stare precara de sanatate, nivel scazut de educatie), conditii precare de 
locuire si nivel scazut de ocupare formala. Slaba calitate a serviciilor, stigmatizarea cu care este 
asociata aceasta zona, reduc sansele populatiei de a evolua. 
Folosind datele studiului de referinta, la nivel SDL si ZUM pot fi calculate ratele populatiei urbane 
din zonele marginalizate sau dezavantajate pe locuire, ocupare, capital uman. 
In baza studiul de referinta realizat, cei mai mulți locuitori din ZUM Craica s-au declarat de etnie 
romă. Doar aproximativ 8% dintre aceștia se declară altă etnie. În restul teritoriului, 91% se declară 
de etnie română, 5.5% de etnie romă, iar restul de 4.5% de altă etnie. 
 
 
Capital uman_Distribuția pe vârstă și gen 
Toate persoanele înregistrate în gospodărie 

ZUM Craica Teritoriul SDL 
Total Adult18+ ani Copil<18 ani Total Adult18+ ani Copil<18 ani 

Total 536 254 282 1071 814 256 
Masculin 46.80% 48.00% 45.70% 49.00% 47.00% 55.60% 
Feminin 52.20% 52.00% 52.50% 51.00% 53.00% 44.40% 
Lipsa răspuns 0.90% 0.00% 1.80% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabel 2.Capital Uman 
 
Proporția populației de 15 - 64 de ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este în ZUM Craica 
de 92.1% și în restul teritoriului SDL de 14.7%.  
Numărul mediu al copiilor într-o gospodărie din Craica este de 2.34, spre deosebire de Teritoriul 
SDL unde media este de 0.69 copii la o gospodărie. În total, în Craica trăiesc în medie 4.43 
persoane într-o gospodărie, iar în teritoriul SDL – 2.82 de persoane într-o gospodărie. 
Proporția numărului de copii în Craica este mai mare decât numărul de adulți care locuiesc în zonă: 
53% minori față de 43% adulți. La nivelul teritoriului SDL, proporția se schimbă la 23% copii și 77% 
adulți. 
Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile 
zilnice    ZUM Craica Teritoriul SDL 

 Total 122 371 
Suferă de boli cornice Nu 86.90% 78.80% 

Da 13.10% 21.20% 
Au dizabilități/deficiente/handicap Nu 84.40% 84.70% 

Da 15.60% 15.30% 
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Tabel 3.Boli/Dizabilitati 
 
Ocupare_În total, în ZUM Craica din totalul populației cu vârstă de 15 ani și peste, doar 34.7% este 
ocupată, spre deosebire de întreg teritoriul SDL unde procentul este de 60.4%. 
Dintre cei care provin din Craica și au un loc de muncă, doar 27% sunt femei, spre deosebire de tot 
teritoriul ZUM unde proporția dintre femei și bărbați este aproape egală. 
 
 ZUM Craica Teritoriu SDL 

Distribuția pe sexe Respondent ocupat 
(angajat/zilier/patron/lucrează la negru) Respondent ocupat 

(angajat/zilier/patron/lucrează la negru)  Masculin 72.3% 50.6% 
 Feminin 27.7% 49.4% 
 Total 100% 100% 
Tabel 4.Ocupare 
 
În Craica există, de asemenea, o proporție mare de tineri între 15 și 24 ani care nu sunt încadrați în 
muncă și nici nu sunt înscriși într-o formă de educație: 56.7%, iar în teritoriul SDL este de 6.6% 
Proporția persoanelor de 15 - 64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii și nici nu 
urmează o formă de învățământ este de 67.4% în Craica și 13.4% în teritoriul SDL. 
 
Locuire_Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința în proprietate  

personală 
 
Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe persoană) . În ZUM Craica, 64% spun că 
spațiul e insuficient. 
2.3 Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriului SDL  
2.3.1  Populaţia şi caracteristicile demografice 
În teritoriul SDL avem o populație estimată de 25142 locuitori din care 24492 locuitori pe străzile 
din Cartierul Vasile Alecsandri și 650 locuitori în Craica.  În urma efectuării studiului de referință au 
rezultat următoarele caracteristici demografice în ce privește teritoriul SDL și ZUM Craica:  

4.9%
3.4%0.0% 96.6%

95.1%
0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ZUM Craica

Teritoriul SDL
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Casă Apartament la bloc, garsonieră Adăpost improvizat
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Structura populației pe categorii de vârstă, gen, etnie: 

Tabel.Structura Populatie/virsta/gen/etnie 
 
Distribuția pe etnie ZUM Craica Teritoriul SDL 
(autoidentificată) Total Adult  Copil  Total Adult  Copil  
Total 536 254 282 1071 814 256 
Română 7.10% 7.50% 6.70% 91.00% 91.20% 90.40% 
Romă 92.40% 91.70% 92.90% 5.50% 4.50% 8.50% 

 

 ZUM Craica Teritoriul SDL 
Vârsta Total Adult (18+ ) Copil (<18) Total Adult (18+ ) Copil (<18) 
Total 536 254 282 1071 814 256 
Până în 3 ani 8.80% 0.00% 16.70% 4.10% 0.00% 17.20% 
3 - 5 ani 10.30% 0.00% 19.50% 3.80% 0.00% 15.90% 
6 - 10 ani 17.70% 0.00% 33.70% 6.70% 0.00% 27.90% 
11 - 14 ani 10.10% 0.00% 19.10% 6.20% 0.00% 25.70% 
15 - 17 ani 5.80% 0.00% 11.00% 3.20% 0.00% 13.30% 
18 - 25 ani 12.10% 25.60% 0.00% 11.90% 15.60% 0.00% 
26 - 30 ani 8.40% 17.70% 0.00% 9.70% 12.70% 0.00% 
31 - 35 ani 6.20% 13.00% 0.00% 8.60% 11.30% 0.00% 
36 - 40 ani 4.90% 10.20% 0.00% 7.10% 9.40% 0.00% 
41 - 45 ani 6.90% 14.60% 0.00% 7.40% 9.70% 0.00% 
46 - 50 ani 3.20% 6.70% 0.00% 9.10% 12.00% 0.00% 
51 - 55 ani 1.30% 2.80% 0.00% 7.20% 9.50% 0.00% 
56 - 60 ani 2.80% 5.90% 0.00% 7.00% 9.20% 0.00% 
Peste 60 de ani 1.70% 3.50% 0.00% 7.90% 10.30% 0.00% 
Lipsa răspuns 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.00% 
Vârsta medie 20.81 35.22 7.82 33.71 41.7 8.38 
 ZUM Craica Teritoriul SDL  Total Adult Copil Total Adult Copil 

Total 536 254 282 1071 814 256 
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Tabel.Distributie populatie /etnie 
 
Proporția copiilor (0-17 ani) din populația totală: 53% în ZUM Craica și 23% în teritoriul SDL. 
Nivelul de educație și calificare a adulților: în ZUM Craica 50% din adulți nu au studii; 30,3% au 
absolvit școala primară și 15,7% gimnaziul; doar 4% au absolvit învățământul obligatoriu de 10 
clase. În teritoriul SDL: 1,3% din adulți nu au studii, 3,3% au absolvit școala primară, 14,3% 
gimnaziul; 81% au absolvit învățământul obligatoriu de 10 clase (dintre care 17,8% sunt cu studii 
universitare și postuniversitare).  
Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile 
zilnice: în ZUM Craica 13,1% suferă de boli cronice și 15,6% sunt persoane cu dizabilități; în 
teritoriul SDL: 15,6% suferă de boli cronice și 15,3% sunt persoane cu dizabilități. Dintre persoanele 
declarate ca fiind cu boli cronice sau handicap, un procent de  25% din ZUM Craica și un procent de 
30,2% din teritoriul SDL reprezintă persoane care au permanent nevoie de îngrijire și sprijin din 
partea unei alte persoane.  
Proporția populației de 15 -64 de ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu): în ZUM Craica: 
92.1%, în teritoriul SDL: 14,7%.      
Participarea la educație a copiilor (0-17 ani): în ZUM Craica 58,2% dintre copii sunt înscriși în 
sistemul de învățământ, iar în teritoriul SDL, 82,68% dintre copii sunt înscriși. La Școala Gimazială 
”Vasile Alecsandri” din teritoriul SDL, rata abandonului școlar a fost în 2016 de 4,07%, iar în 2017 de 
2,67%. Un număr mare dintre copiii din ZUM Craica sunt înscriși la școală la Șansa a doua, deci într-
un nivel de învățământ inferior vârstei pe care o au. Mulți au abandonat școala înainte de 
finalizarea ciclului primar sau gimnazial. Motivele invocate sunt cele legate de dificultățile materiale 
ale familiei, de refuzul copiilor de a mai merge la școală, de responsabilizarea acestora în ce 
privește îngrijirea fraților mai mici/ completarea veniturilor familiei sau, în cazul fetelor, de angajare 
în mariaje timpurii urmate de sarcini, nașteri.  
Tendințe demografice: în ZUM Craica, proporția persoanelor vârstnice (peste 60 de ani) în 
populație este de 1.7%, în timp ce în teritoriul SDL este de 7,9%. Populația adultă de vârstă activă: 
45,8% în ZUM Craica și 68% în teritoriul SDL.  
2.3.2  Ocupare, mediul de afaceri și protecţie socială 
Total populație ocupată (distribuția pe sexe, categorii de vârstă) 
În ZUM Craica, 34,7% dintre persoanele peste 15 ani sunt active din punct de vedere profesional. În 
teritoriul SDL procentul e de 60,4%.  
În ZUM Craica, dintre persoanele care lucrează (angajat/ ziler/ patron, lucrează la negru), 26,7% au 
vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani; 18,8% au vârsta între 31-35 de ani; 16,8% au între 26 și 30 de 
ani; 15,8% între 41 și 45 de ani; 8,9% între 36 și 40 de ani și tot 8,9% între 46 și 50 de ani. Tot în 
această zonă, 2% dintre cei cu vârsta între 15-17 ani lucrează.  

Masculin 46.80% 48.00% 45.70% 49.00% 47.00% 55.60% 
Feminin 52.20% 52.00% 52.50% 51.00% 53.00% 44.40% 

Lipsa răspuns 0.90% 0.00% 1.80% 0.00% 0.00% 0.00% 
Alta 0.60% 0.80% 0.40% 3.50% 4.30% 1.10% 
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În teritoriul SDL, dintre persoanele care lucrează, 14,7% au între 26 și 30 de ani; 14,5% între 46 și 50 
de ani; 14,3% au vârsta între 31-35 de ani; 13,7% au vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani; 13,7% 
între 36 și 40 de ani; 12,2% între 41 și 45 de ani; și 10,2% între 50-56 de ani.    

Distribuția pe sexe a persoanelor ocupate 
(angajat/zilier/patron/lucreaza la negru) ZUM CRAICA Teritoriu SDL 

Masculin  72.3% 50.6% 
Feminin 27.7% 49.4% 

Tabel.Ocupare 
 
Tineri care au vârsta cuprinsă între 15 si 24 de ani, nu sunt înscriși la școală și nici nu sunt încadrați 
în muncă:  56.7% în ZUM Craica și 6.6% în teritoriul SDL.  
Proporția persoanelor de 15- 64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii (salariați cu 
contract de muncă sau persoane care 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: 67.4% în ZUM Craica și 13.4% teritoriul SDL. 
Afacerile locale și situația locurilor de muncă: 
În ZUM Craica, principalele surse de venit declarate de locuitori sunt alocațiile (de stat și familiale)- 
în proporție de 68%, salariile (36,9%) și ajutoarele sociale (VMG)- 24.6%. În teritoriul SDL, 
principalele surse de venit ale locuitorilor sunt: salariile (76,9%), alocațiile- 37.4% și pensiile: 32,5%. 
Un procent de 60,7 % din locuitorii din ZUM Craica apreciază situația lor financiară ca fiind precară 
sau foarte precară, iar alți 24,6% consideră că au o situație materială modestă.  38,6% din locuitorii 
din teritoriul SDL apreciază situația lor materială/ financiară ca fiind bună și foarte bună. Alți 48,3% 
consideră că au o situație materială modestă, fiind nevoiți să chibzuiască fiecare ban cheltuit.  
Potrivit rezultatelor studiului de referință, în gospodăriile din ZUM Craica ponderea cea mai mare o 
au cheltuielile cu hrana, cu îmbrăcămintea și cu plata utilităților. Pentru locuitorii din teritoriul SDL, 
cheltuielile cu hrana și cele destinate plății utilităților consumă cel mai mult din resursele financiare 
ale familiilor, urmate de cheltuielile pentru plata serviciilor. 
2.3.3. Locuire și acces la utilităţi 
Copii și tineri ai străzii, persoane fără adăpost din raza respectivă_În teritoriul SDL funcționează un 
Centru Social Multifuncțional Tip Azil de noapte (cu o capacitate de 60 de locuri), aflat în structura 
Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare care oferă găzduire, hrană, igienizare corporală și a 
îmbrăcămintei, consiliere psihologică și asistare psiho- socială. Există de asemenea un adăpost în 
cadrul Fundației de Voluntari Somaschi (30 locuri) care oferă servicii de găzduire pe timp de noapte, 
hrană și servicii socio- medicale persoanelor fără adăpost.   
Numărul total de locuinţe în teritoriul SDL, tipurile de locuințe_În ZUM Craica predomină 
locuințele de tip adăpost improvizat (128) , fiind doar 5 case pentru care există contracte de 
proprietate (doar aspra casei, nu și asupra terenului pe care acestea sunt construite). 
În teritoriul SDL predomină locuințele de tip garsonieră/ apartament la bloc, existând  146 de 
blocuri (7617 apartamente). Există un singur bloc de locuințe sociale închiriate de autoritatea 
publică locală situat pe str. Grănicerilor (96 de garsoniere). În cazul acestora, doar 4 înregistrează 
datorii la plata utilităților.  



 

SDL Initial GALBM / Vers. Consolidata_15 mai 2020 ; Page 30 of 85 
 

Locuințele situate la case ocupă o pondere mai mică în teritoriul SDL fiind aproximativ 250 de acest 
fel.    
Proprietatea asupra locuinţelor_În ZUM Craica, majoritatea locuitorilor stau în adăposturi 
improvizate. Doar 4,9% dețin acte de proprietate asupra casei, dar nu și asupra terenului pe care 
este construită casa. 
În teritoriul SDL, în 90,1% din cazuri, locuința este în proprietatea familiei sau a unui membru al 
familiei.  
Nesiguranța locativă_în ZUM Craica, în 95,1% din cazuri nu există acte de proprietate asupra 
locuințelor, acestea fiind adăposturi improvizate, de unde și dorința cea mai mare a locuitorilor (de 
a intra în legalitate), dar și teama lor cea mai mare (că ar putea fi evacuați sau că locuințele lor ar 
putea fi demolate).  
În teritoriul SDL proporția celor ce nu dețin locuința în proprietate personală e relativ mică (9.9%).  
Proporția locuințelor supraaglomerate: În ZUM Craica, supraaglomerarea locuințelor e raportată de 
63,9% dintre locuitori, spre deosebire de 19% în cazul teritoriului SDL.  
Starea și calitatea locuinţelor/ dotarea locuințelor cu bucătărie și baie_Conform rezultatelor 
studiului de referință, gradul general de satisfacție al locuitorilor din ZUM Craica față de diferite 
aspecte ale locuinței lor se situează la 2,46 pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă foarte 
nemulțumit, iar 5 foarte mulțumit. În aceeași privință, gradul general de satisfacție declarat de 
locuitorii din teritoriul SDL este de  4,05.  
În teritoriul SDL, 86,5% dintre participanții la studiu s-au declarat mulțumiți de locuința în care stau, 
față de  37,7%  dintre respondenții din ZUM Craica.  
În ZUM Craica locuințele sunt improvizate și sunt compuse din 1-2 încăperi unde locuiesc mai multe 
persoane, neexistând spații special alocate pentru bucătărie și baie.  
În teritoriul SDL majoritatea locuințelor sunt dotate cu baie și bucătărie.  
Conectarea locuințelor la utilități_În teritoriul SDL toate locuințele beneficiază de racordare la 
rețelele de apă, curent electric, gaz și canalizare. În ZUM Craica, doar 2,5% din gospodării sunt 
racordate la rețeaua de apă, 78,6% având în apropiere o sursă alternativă de apă potabilă. 18,9% 
din gospodării nu au o sursă de apă potabilă în apropiere.  
74,6% din gospodării sunt racordate improvizat la rețeaua de energie electrică și în 24,6% nu există 
deloc curent electric. 98% din gospodării nu sunt racordate la rețeaua de gaz și 98,4% nu sunt 
racordate la rețeaua de canalizare.  
2.3.4 Accesul la instituții și servicii publice 
În privința percepției asupra accesului la servicii medicale (analize medicale, consultații la cabinete 
medicale, prescriere de medicamente, internare/ spitalizare, îngrijiri medicale la domiciliu), nu 
există diferențe semnificative între populația din ZUM Craica și populația din teritoriul SDL: pe o 
scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă foarte greu și 5 foarte ușor, ambele populații evaluează accesul 
la servicii medicale, ca fiind între 3,3 - 3,5.  În ce privește distanța pe care o au de parcurs pentru a 
beneficia de servicii medicale (farmacie, centru medical, spital, cabinetul medicului de familie) 
majoritatea respondenților din ZUM Craica o apreciază ca fiind mică sau foarte mică, spre deosebire 
de cei din teritoriul SDL.  
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Infrastructura de servicii sociale este subdezvoltată față de complexitatea și evoluția problematicii 
din ZUM, dar există servicii sociale oferite în teritoriu de furnizori publici și privați: un centru de 
recuperare destinat persoanelor cu dizabilități, un centru pentru victimele violenței domestice și 
unul destinat persoanelor cu comportament agresiv, o cantină socială, două adăposturi de noapte, 
un centru comunitar (lângă ZUM) și un centru de zi pentru copii. Cu toate acestea, doar 36,9% din 
ZUM Craica și 8% din teritoriul SDL au afirmat că au accesat în ultimele 6 luni servicii de asistență 
socială.  
În ce privește serviciile educaționale, în teritoriul SDL există 1 creșă, 2 școli și 3 grădinițe. Populația 
din ZUM Craica are o apreciere mai optimistă decât populația din teritoriul SDL cu privire la 
numărul de locuri disponibile în unitățile de învățământ, fie că vorbim de creșă, grădiniță, școală 
generală sau liceu/ școală profesională. În privința calității serviciilor educaționale, cei din teritoriul 
SDL au o părere mai bună despre învățământul ante-preșcolar și cel liceal/ profesional decât cei din 
ZUM Craica, dar o părere mai puțin bună decât aceștia în ce privește grădinița și școala generală. 
Proporția celor care percep calitatea serviciilor educaționale ca fiind acceptabilă, bună și foarte 
bună e totuși semnificativ mai mare decât a celor care cred că e slabă sau foarte slabă. În privința 
distanței, grădinița, școala generală și creșa sunt considerate mai accesibile decât unitățile de 
învățământ de nivel liceal și profesional, care sunt situate în alte cartiere ale municipiului. 
Atât populația din ZUM Craica, cât și cea din teritoriul SDL consideră transportul public/ în comun 
ca fiind accesibil din punctul de vedere al distanței. Din perspectiva gradului de satisfacție, media 
aprecierii celor din ZUM Craica și a celor din teritoriul SDL e de aproximativ 4,3 pe o scală de la 1 la 
5 unde 1 înseamnă foarte nemulțumit și 5 – foarte mulțumit. 
La nivel de SDL si ZUM, serviciile culturale și recreaționale sunt doar cele oferite, din când în când, 
în cadrul activităților centrelor sociale. Nu există în această zonă centre sau spații publice de 
petrecere a timpului liber sau de organizare a unor evenimente culturale.  În ceea ce privește 
existența parcurilor, a terenurilor de sport și a locurilor de joacă pentru copii, numărul lor e foarte 
mic în comparație cu nevoile. Nu e de mirare astfel că în privința modalităților de petrecere a 
timpului liber, a parcurilor și a spațiilor verzi existente, atât cei din ZUM Craica, cât și cei din 
teritoriul SDL se declară mai degrabă nemulțumiți.  
Locurile de parcare sunt o problema la nivel de SDL, fiind insuficiente si neamenajate. Paradoxal, 
gradul de satisfacție al locuitorilor din SDL e mai mare decât al celor din ZUM, deși procentul 
posesorilor de autoturisme din Craica (1,6%) e mult mai mic decât procentul posesorilor de 
autoturisme din teritoriul SDL (60,8%).  
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 
Datele din Studiul de Referință permit încadrarea populației din teritoriul SDL și din ZUM între 
persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Ca o caracteristică generală, în special în 
teritoriul ZUM, majoritatea locuințelor sunt improvizate, de tip baracă, nu există acces la utilități, 
iar cea mai mare parte dintre persoanele adulte nu au un loc de muncă stabil, ceea ce le încadrează 
ca grup țintă în risc de sărăcie. Referitor la criteriile privind deprivarea materială severă, situația se 
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prezintă în aceeași parametri pesimiști. Din punctul de vedere al persoanelor care trăiesc în 
gospodarii cu o rată  extrem de redusă a ocupării pe piața muncii, situația este similară. Menționăm 
că atât pentru ZUM Craica, cât și pentru teritoriul SDL există evidențe (e adevărat incomplete) ale 
persoanelor care se află în situații de vulnerabilitate (la furnizorii publici și privați de servicii 
sociale). 
În teritoriul SDL avem o populație estimată de 25142 locuitori din care 24492 locuitori pe străzile 
din Cartierul Vasile Alecsandri și 650 locuitori în Craica (conform Atlasului Zonelor Marginalizate). 
Proporția copiilor (0-17 ani) din populația totală este de 52,7% în ZUM Craica și de 24% în 
teritoriul SDL. Din punctul de vedere al etniei, În ZUM Craica 92,4% din populație este de etnie 
romă, iar în teritoriul SDL, 5,5% din populație este de etnie romă.  
În ceea ce privește situația persoanelor care trăiesc în risc de sărăcie, conform studiului de 
referință, venitul mediu lunar pe membru de familie este sub 300 RON pentru 54.9% din populația 
din ZUM Craica și pentru 6,2% din populația din teritoriul SDL; venitul mediu lunar pe membru de 
familie este între 301-500 RON pentru 17.20% din populatia ZUM și pentru 5,6% din populația din 
teritoriul SDL. Cifra medie a venitului mediu net lunar pe membru de familie este de 353.9 RON în 
ZUM Craica și de 1050.66 RON în teritoriul SDL. Principalele surse de venit în ZUM Craica sunt 
alocațiile, salariile, ajutoarele sociale (VMG), veniturile din activități ocazionale și pensiile. În plus, 
95.10% din populație locuiește în adăposturi improvizate, situându-se astfel sub pragul riscului de 
sărăcie. 
Din punctul de vedere al deprivării materiale, putem afirma că situația se prezintă astfel: 1) în ceea 
ce privește plata chiriei sau a facturilor la utilități – în ZUM Craica nu este cazul, fiind vorba de 
adăposturi improvizate și, în general, fără utilități; 2) în ce privește asigurarea încălzirii adecvate a 
locuinței: în teritoriul SDL 98,1% dintre respondenți dispun de o sursă funcțională de încălzire; în  
ZUM Craica, deși 70,5 % dispun de o sursă de încălzire- de regulă sobă improvizată-  procurarea 
lemnelor este foarte dificilă;  3) capacitatea de a face față unor  cheltuieli neprevăzute e extrem de 
scăzută, mai ales în ZUM Craica, unde 60,7% dintre locuitori apreciază situația lor financiară ca fiind 
precară sau foarte precară, iar alți 24,6% consideră că au o situație materială modestă. 4) în ceea ce 
privește asigurarea unei alimentații care să includă carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare 
zi – acest lucru nu reiese în mod direct din chestionarul aplicat sau din focus grup, dar raportat la 
venitul  mediu lunar pe membru de familie și la întrebările indirecte referitoare la stilul de viață, 
este puțin probabil ca această cerință să fie îndeplinită în mod regulat; 5) o săptămână de vacanță 
departe de casă: puțin probabil raportat la venitul mediu lunar pe membru de familie, la 
proveniența surselor de venit și la modul în care populația își percepe situația financiară/ materială. 
În ZUM Craica, principalele surse de venit declarate de locuitori sunt alocațiile (de stat și familiale)- 
în proporție de 68%, salariile (36,9%) și ajutoarele sociale (VMG)- 24.6%. În teritoriul SDL, 
principalele surse de venit ale locuitorilor sunt: salariile (76,9%), alocațiile- 37.4% și pensiile: 32,5%. 
Un procent de 60,7 % din locuitorii din ZUM Craica apreciază situația lor financiară ca fiind precară 
sau foarte precară, iar alți 24,6% consideră că au o situația materială modestă. Un procent de 
48,3% din teritoriul SDL consideră că au o situația materială modestă, fiind nevoiți să chibzuiască 
fiecare ban cheltuit.  
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Potrivit rezultatelor studiului de referință, în gospodăriile din ZUM Craica ponderea cea mai mare o 
au cheltuielile cu hrana, cu îmbrăcămintea și cu plata utilităților. Pentru locuitorii din teritoriul SDL, 
cheltuielile cu hrana și cele destinate plății utilităților consumă cel mai mult din resursele financiare 
ale familiilor, urmate de cheltuielile pentru plata serviciilor,  
În privința bunurilor deținute, dacă în teritoriul SDL peste 96% din populație deține mobilier 
adecvat nevoilor familiei, sursă funcțională de încălzire, mașină de spălat, televizor, frigider/ 
combină frigorifică, aragaz/ plită/ mașină de gătit, iar peste 60 % dețin și autoturism și calculator/ 
laptop, situația stă foarte diferit în ZUM Craica: 12% din locuitori nu dețin niciunul dintre bunurile 
enumerate anterior. Doar 70% dintre ei au o sursă de încălzire în adăpostul improvizat și doar 36% 
au un loc unde ar putea să gătească. 
Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu 
vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) 
au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total. Din datele indirecte ale 
Studiului de Referință se poate afirma că această condiție este îndeplinită cu siguranță pentru 
ZUM: în ZUM Craica, mai mult de jumătate din populația adultă (55.1%) nu are niciun fel de loc de 
muncă, mai mult de 11% nu au un loc de muncă stabil, lucrează la negru sau sunt zilieri; în total, 
puțin mai mult de un sfert din locuitorii ZUM Craica au un loc de muncă stabil, ceea ce face ca 
populația să aibă un risc mare desărăcie.  
Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au 
acte de identitate, dar locuiesc în teritoriul SDL, precum și persoanele fără adăpost (inclusiv copii și 
tineri) care se află în raza teritoriului SDL, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că 
trăiesc în una din zonele cuprinse în teritoriu (declarație pe propria răspundere). 
În Etapa III a mecanismului DLRC, în cadrul pachetului integrat de proiecte POR/POCU: 
În cazul proiectelor POCU aferente listei indicative de intervenții asociată SDL, din totalul grupului 
țintă sprijinit (roma și non-roma), persoanele care au domiciliu/locuiesc în ZUM trebuie să 
reprezinte un procent cel puțin egal cu ponderea locuitorilor din ZUM în totalul populației din 
teritoriul SDL (ZUM și zona urbană funcțională), în conformitate cu rezultatele Studiului de 
referință. 
În cazul proiectelor POR, persoanele incluse în grupul țintă trebuie să aibă domiciliul/ să locuiască în 
teritoriul SDL. 
 
Datele cu privire la categoriile de persoane care pot face parte din grupul țintă pentru 
intervențiile propuse prin SDL se prezintă după cum urmează:  
1) persoane adulte șomere sau inactive: 70.40% în ZUM, 37% în teritoriul SDL,  
2) persoane care nu dețin acte de identitate: în ZUM 2.40%- adulți, 0.10% în teritoriul SDL; copii 
(sub 18 ani): 0.40% - în ZUM Craica,  0.60% în teritoriul SDL (cu mențiunea că în ZUM Craica actele 
emise – în special cărțile de identitate - sunt provizorii) 
3) persoane cu dizabilități: 15,6% în ZUM, 15.30% în teritoriul SDL; persoane cu boli cronice: 13.10% 
în ZUM, 21.20%- în teritoriul SDL; dintre persoanele declarate ca fiind cu boli cronice sau handicap, 
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un procent de  25% din ZUM Craica și un procent de 30,2% din teritoriul SDL reprezintă persoane 
care au permanent nevoie de îngrijire și sprijin din partea unei alte persoane 
4) persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc 
singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie: în ZUM 1.60%, în 
teritoriul SDL 4.40% 
5) copii în situații de dificultate  
- toți copiii din ZUM Craica pot fi considerați ca ca făcând parte dintr-o comunitate dezavantajată 
socio-economic, din prisma faptului că locuiesc în adăposturi improvizate, fără acces la utilități, 
având condiții de locuire precare, în familii numeroase cu venituri insuficiente pentru asigurarea 
unui trai decent   
- copiii cu dizabilități (conform datelor din studiul de referință, 3.20% dintre copiii din ZUM Craica și 
3.50% din teritoriul SDL sunt încadrați în grad de handicap; copii cu nevoi educaționale speciale: 
5,7% în ZUM Craica și 0.8 % în teritoriul SDL. 
- copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii (36,9% în ZUM Craica, 3,6% în teritoriul SDL) sau din 
familii monoparentale (în ZUM: 10.70% , în teritoriul SDL: 6.70%) 
- copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se 
confruntă cu separarea pe termen lung de părinții lor plecați la muncă în străinătate – în ZUM 2.5%, 
în teritoriul SDL 2.4%) 
- copii în cazul cărora unul sau mai mulți adulți din gospodărie sunt privați de libertate sau sunt în 
supravegherea serviciilor de probațiune: în ZUM 5.7%, în teritoriul SDL 0.90%;  
- copiii care au părăsit școala pentru a munci (inclusiv în gospodărie): 2,5% în ZUM Craica;  
- copiii care nu au fost înscriși la școală: în ZUM Craica: 93,6% dintre copiii sub 3 ani; 37.9% dintre 
copiii cu vârsta între 3-6 ani;  8.5% dintre copiii cu vârsta între 6-11 ani;  23.6% dintre copiii cu 
vârsta între 11-15 ani; 90% dintre tinerii cu vârsta între 15-19 ani;  
- care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala: conform studiului de referință, 2% din copiii cu 
vârsta între 6-11 ani au abandonat școala, 3,6% din copiii cu vârsta între 11-15 ani sunt în risc de 
abandon, iar 7,1% din aceeași gupă de vârstă absentează foarte des) 
- mame minore 2.5% în ZUM Craica 
- adolescenți cu comportamente la risc: nu există date oficiale relevante, iar răspunsurile adulților la 
chestionare pot fi viciate din cauza subiectivismului și a întrebărilor delicate pentru un părinte, dar 
si a percepției și înțelegerii diferite a noțiunii de risc  
- copii și tineri ai străzii: nu sunt relevante referitoare la minorii găzduiți în centrele din teritoriul 
SDL  
6) tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial – nu există date oficiale la nivelul instituțiilor 
de specialitate,  
7) adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială; în ZUM 9.8%, în teritoriul SDL 
0.8%  
8) părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire 
timpurie a școlii -nu exista date  
9) persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă, din 
categoriile: tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 
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corespunzătoare clasei neabsolvite: o parte din tinerii cu vârsta între 14-18 ani din ZUM Craica sunt 
înscriși la Șansa a 2-a; tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu 
au absolvit învățământul obligatoriu: există în ZUM tineri aflați în această situație; adulți cu vârsta 
cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu: în ZUM Craica 96% din adulții 
peste 18 ani nu au absolvit învățământul obligatoriu; în teritoriul SDL procentul e de 18,9%; 
10) familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau terenului 
pe care locuiesc - 95.10% in ZUM , precum și persoanele fără adăpost (nu există date)  
11) copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție specială 
etc. - nu există date  
12) victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale traficului de 
persoane: 17.3% din ZUM și 6,7% din teritoriul SDL răspund că au existat în familie acte de violență 
 
2.3.5.2 Problemele comunitare din perspectiva cetățenilor și a autorităților/instituțiilor 

Studiul de referință a condus la identificarea mai multor probleme în teritoriul SDL, atât din 
perspectivă calitativă, cât și cantitativă. În cadrul focus grupurilor au fost invitați să identifice 
problemele din perspectiva lor și reprezentanții societății civile, ai sectorului privat și ai diverselor 
instituții.  

Problemele identificate, la modul sintetizat, sunt: existența zonelor nesistematizate (în special 
ZUM), fără racordare la utilități; lipsa amenajării hidrografice și urbanistice, în special în zona ZUM; 
poluare (în special prin deversare deșeuri menajere, în zona ZUM);  mobilitatea scăzută a populației 
(în special din ZUM, în afara cartierului); criza de locuinţe (în special cele sociale); situația juridică a 
imobilelor (în special a celor destinate locuirii); lipsa infrastructurii comunitare; oportunități reduse 
de integrare pe piața muncii, dezvoltare redusă a antreprenoriatului social; dezvoltarea insuficientă 
a infrastructurii educaționale, lipsa serviciilor de educație și formare adaptate la nevoile grupurilor 
vulnerabile; insuficienta dezvoltare a serviciilor sociale față de nevoile anumitor categorii sociale 
vulnerabile (în special, un nivel scăzut al serviciilor de prevenție: informare, consiliere, depistarea 
timpurie a factorilor favorizanți ai situațiilor de risc; discriminare în deservirea categoriilor 
vulnerabile (în special romi), segregare și auto-segregare;  grad ridicat de infracționalitate și 
probleme conexe; lipsa solidarității civice a parteneriatelor, a coeziunii, și slaba implicare a 
comunității în acțiuni de voluntariat, acțiuni comune, activism civic;  imaginea negativă a zonei ZUM 
și a cartierului; lipsa de promovare a utilității sociale a diverselor categorii dezavantajate social.  

Din punct de vedere al perspectivei fiecărui grup implicat, problemele sunt asemănătoare. 
Diferența majoră constă în importanța pe care fiecare problemă o are pentru un anume grup. Astfel, 
pentru persoanele din ZUM au prioritate problemele legate de infrastructură, locuire, acces la 
servicii publice, iar pentru locuitorii SDL o problemă majoră este salubrizarea, igiena. Tabelul de mai 
jos, extras din Studiul de Referință este concludent cu privire la problemele identificate în zona de 
locuire/comunitate. 
 
 
Probleme de soluționat 

ZUM Craica   

Teritoriul SDL 
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Acces la utilități in general 22.10% Probleme cu romii 20.30% 
Existenta curentului electric 21.30% Siguranța cetățenilor/ Mai multe 

patrule de politie 
17.50% 

Drumuri asfaltate, poduri 13.10% Locuri de parcare 14.60% 
Acte de proprietate pentru locuință 12.30% Curățenie, colectarea gunoiului, 

existenta pubelelor 
14.10% 

Curățenie, colectarea gunoiului, 
existenta pubelelor 

11.50% Locuri de joaca pentru copii, Parc 12.30% 
Dispariția câinilor vagabonzi 9.80% Dispariția câinilor vagabonzi 8.50% 
Reconstrucția propriei case/ case noi 9.80% O zona verde 7.40% 

Tabel.Probleme de solutionat 
 
Dacă în Teritoriul SDL, locuitorii nu au probleme cu spațiul în care locuiesc, majoritatea fiind 
proprietari, în Craica situația este foarte dificilă. Cei mai mulți locuiesc în adăposturi improvizate. 
Doar aproximativ 5% dintre aceștia au declarat locuința ca fiind casă și chiar și în această situație 
nu au act de proprietate asupra terenului pe care este construită casa. 
Dacă pe întreg teritoriul SDL, racordarea la utilități nu reprezintă o problemă, în ZUM Craica, 
situația este dramatică: 19% spun că nu au niciun fel de sursă de apă potabilă în apropiere, iar 
aproape 80% folosesc apă din puțuri sau fântâni. Aproape trei sferturi dintre aceștia declară că 
racordare improvizată la rețeaua de energie electrică, iar un sfert nu au sursă de energie electrică în 
locuință. De asemenea, 77% nu au gaz în locuințe, nici măcar butelii pentru gătit.   
Aproximativ 12% din familiile din ZUM Craica nu posedă niciun fel de bunuri cum ar fi: 1) frigider/ 
combină frigorifică, 2) aragaz/ plită/ mașină de gătit, 3) televizor, 4) mașină de spălat sau 5) o sursă 
funcțională de încălzire (centrală termică/ convector/ sobă/ șemineu/ calorifer electric, etc.). Doar 
70% dintre ei au o sursă de încălzire în adăpostul improvizat și doar 36% au un loc unde ar putea să 
gătească mâncare. 
Pe teritoriul SDL, 81% din locuitori spun că spațiul pe care îl dețin este suficient de mare raportat la 
numărul de persoane în gospodărie. În ZUM Craica, 64% spun că spațiul e insuficient.  
Doar 9% din Craica declară că copiii au spațiul lor și cei mai mulți dintre copii nu au condiții bune 
pentru efectuarea temelor.  
Dacă pe teritoriul SDL, gradul de mulțumire în ceea ce privește locuința este destul de ridicat, 
locuitorii din Craica sunt nemulțumiți de situația lor în ceea ce privește locuirea. 
Locuitorii teritoriului SDL sunt mai degrabă nemulțumiți si de modalitățile de petrecere a timpului 
liber, de parcurile și spațiile verzi existente, de locurile de joacă pentru copii și de locurile de 
parcare. 
De asemenea, există un grad destul de mare de nemulțumire în ceea ce privește oportunitățile pe 
care le oferă zona legate de găsirea unui loc de muncă.Pentru locuitorii ZUM Craica, o problemă 
foarte mare este felul în care se depozitează gunoaiele și prezența câinilor vagabonzi. Pentru 
locuitorii teritoriului SDL, problemele sunt legate atât de poluare, cât și de depozitarea gunoaielor 
și de actele de vandalism. 
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Locuitorii teritoriului SDL spun să este dificil să ajungi din zonă la gară și la spital, dar și la locul de 
muncă sau la o piață agro-alimentară este destul de greu de ajuns. 
Gradul de mulțumire a locuitorilor ZUM Craica este mai mare, o posibilă explicație fiind și că 
așteptările acestora legate de confort sunt mult mai mici, iar pe unele dintre facilități nu le 
folosesc. 
De asemenea, persoanele care locuiesc în ZUM Craica se simt într-o proporție mai mare în 
nesiguranță în propria locuință decât cei care locuiesc în restul teritoriului, un fapt predictibil, 
având în vedere că adăposturile improvizate nu oferă confort în ceea ce privește securitatea. 
Totuși, foarte puțini locuitori din Craica speră că situația lor se va îmbunătăți în următorii ani. Cei 
mai mulți dintre ei cred că situația se va înrăutăți sau va rămâne la fel de precară și doar o treime 
au intenția de a se muta din locuința în care stau, această intenție fiind mai degrabă o dorință 
decât un plan. 
 

2.4 Actiunile desfasurate anterior in teritoriul SDL   
Acest subcapitol include o scurta prezentare a politicilor de dezvoltare locala intreprinse in 
teritoriul SDL in ultimii 5 ani. 
Titlul proiectului: 1. Centrul de Educatie Timpurie CURCUBEU 
Perioada: 23.02.2015-30.04.2016 
Bugetul (in lei): 1.608.886,13 lei 
Sursa de finantare: RO11 „ Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată”, finanțat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014 
Aplicantul: Municipiul Baia Mare 
Partenerii: Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” 
Principalele activitati: Managementul proiectului; Publicitatea proiectului; Infiintarea „Centrului de Educatie Timpurie Curcubeu”; Asigurarea functionalitatii centrului; Furnizarea serviciilor integrate de educatie timpurie anteprescolara si a serviciilor sociale pentru copil si familie; Organizarea unui eveniment public de lansare a proiectului; . Evaluarea nevoilor specifice a 3 comunitati compacte de romi din 3 orase mari, situate in Regiunea Nord-Vest; Structurarea unei campanii publice de informare si sensibilizare pe tema egalitatii de gen; Derularea campaniei publice de informare si sensibilizare pe tema egalitatii de gen, constand in diseminare de materiale informative, organizarea de evenimente (workshop-uri, bursa locurilor de munca, conferinte);  
Numarul si tipul grupului tinta vizat: Beneficiari directi: 40 de copii cu varsta intre 0-3 ani,din care 10 de etnie roma; 40 adulti (parinti) din care 10 de etnie roma; 60 membrii ai comunitatilor de romi;  Beneficiari indirecti: peste 100 reprez. ai institutiilor publice; societatilor comerciale, Ong-ri; alti membrii ai comunitatilor de romi din 3 orase. 
Zona distinct din teritoriu: Baia Mare-Craica; Satu Mare- Crangului; Cluj-Patarat 
Stadiul: Finalizat 
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Titlul proiectului: 2. Solutii integrate pentru violenta in familie 
Perioada: Aprilie 2015-Aprilie 2017 
Bugetul (in lei): 1.594.940,38 lei 
Sursa de finantare: Programului RO20 – Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebire de sex, program finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 şi administrat de Ministerul Justiţiei 
Aplicantul: Serviciul Public Asistenta Sociala Baia Mare 
Partenerii: Penitenciarul Baia Mare; SC Mindustries SRL; Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC;  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş 
Principalele activitati: A1. Furnizarea de lectii de bune practici norvegiene in programele pentru agresori.  A2. Elaborarea unui program de consiliere pentru agresori (in violenta in familie). A3. Furnizarea de servicii de consiliere pentru agresori in cadrul unui centru de consiliere a agresorilor.  A4. Implementarea programului de consiliere a agresorilor in mediul penitenciar la 60 de agresori. A5. Furnizarea a 2 seminarii de prezentare a programului de consiliere a agresorilor validat de Administratia Nationala a Penitenciarelor catre 40 de lucratori din sistemul penitenciar.  
Numarul si tipul grupului tinta vizat: 60 femei si 30 copii victime ale violentei in familie; centru de consiliere de cel puţin 30 victime din categoriile de persoane vulnerabile per semestru (20 femei si 10 copii) 
Zona distinct din teritoriu: Nord-Vest, Baia Mare 
Stadiul: Finalizat 
Titlul proiectului: 3.Barvale terne  
Perioada: august -septembrie 2017 
Bugetul (in lei): 6.795,00 lei 
Sursa de finantare: European Danube Academy-EDA -Germania 
Aplicantul: Asociatia Young Roma Maramures 
Partenerii: SPAS Baia Mare, Biblioteca Judeteana ,,Petre Dulfu” Baia Mare, DJTS  Maramures 
Principalele activitati: Activitati cultural artistice  
Numarul si tipul grupului tinta vizat: 25 de tineri rromi din comunitatile rrome baimarene 
Zona distinct din teritoriu: Comunitatile rrome baimarene, Craica, Cuprom, Pirita 
Stadiul: Finalizat 
Titlul proiectului:  4. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi ale altor grupuri vulnerabile aflate în condiţii sociale de trai precare din regiunile Satu Mare şi Maramureş,  finanțat prin Fondurile Elvețiene 
Perioada: februarie 2014-iunie 2018 
Bugetul (in lei): 12.166.656,48 lei 
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Sursa de finantare: Co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă 
Aplicantul: Consortiu de trei organizatii: Caritas Elvetia, Caritas Satu Mare si Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi-CRCR Cluj. 
Partenerii: CRCR Cluj 
Principalele activitati: Activitati de dezvoltare comunitara, ocupare, sanatate, educatie: -in perioada ianuarie 2017 – iunie 2018, Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare împreună cu Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi vor implementa componenta „Extinderea experientei catre noi comunitati” din cadrul proiectului ”Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale Romilor şi altor grupuri vulnerabile aflate în condiţii sociale de trai precare din regiunile Satu Mare şi Maramureş” finanțat prin Fondurile Elvețiene. Caritas s-a extins in 20 de comunitati cu partea de educatie prescolara: educatoarele vor participa la un curs si vor primi mentorat de la Beatrice. de asemenea vor primi materiale didactice in valoare de 1000 franci elvetieni, in functie de nevoi CRCR Cluj a selectat 10 din cele 20 in care am identificat resursa umana din primarie, in cele mai multe cazuri, asistentul social. Cele 10 persoane au participat la un curs de instruire, iar din aprilie au inceput procesul de facilitare in comunitati. Au infiintat grupuri de initiativa, am elaborat un plan de actiune pe care il implementam prin actiuni comunitare implementate de GI cu ajutorul primariilor . 
Numarul si tipul grupului tinta vizat: Comunitatea Craica in judetul Maramures, iar in extensie, ultimul an de proiect, respectiv  ianuarie  2017-iunie  2018, Cuprom si Horea. In comunitatea Craica- 150 de familii, 750 persoane in 2014, la inceputul proiectului. In judetul Satu Mare, au fost vizate doua comunitati, Turulung si Ardud, iar in anul de extensie 20 de comunitati pe educatie, iar 10 din cele 20 de comunitati vor implementa activitati de dezvoltare comunitara. 
Zona distinct din teritoriu: Comunitatea Craica Baia Mare, din 2014-2017, iar din martie  2017-martie 2018-Cuprom si Horea. 
Stadiul: In desfasurare 
Titlul proiectului: 5. Volunteering for inclusion-  2015-1-RO01-KA105-013747 
Perioada: 2015-2016 
Bugetul (în lei): 56.749  
Sursa de finanțare: Erasmus+ 
Aplicantul: Fundatia de Voluntari Somaschi 
Partenerii:  
Principalele activități: 1.Seri intercultural 2.Workshop-uri a)Decorezi si reciclezi - confectionarea de obiecte decorative, din materiale reciclabile b)Feelings’ Adventure – metode nonformale (joc, prezentari, discutii, art craft, exemplificare, joc de rol) de dezvoltare a personalitatii 
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c)Interactive English- curs interactiv de limba engleza 3.Expozitie vie Ziua Internationala a tolerantei- voluntarii au organizat activitati cu elevii a doua clase ale Scolii Gimnaziale Lucian Blaga din Baia Mare si au impartit ciocolata cu ravase continand mesaje pentru promovarea tolerantei si a pacii. . 4.„De ce dezavantajati?” – cafenea publica 5.Targ de voluntariat - La eveniment au participat 26 de asociatii din judetul Maramures, care lucreaza direct cu tinerii si cateva sute de participanti. 6.Expozitie photovoice –expunere de fotografii surprinse in timpul activitatilor desfasurate, cu mesaje care au incurajat includerea grupului tinta. 7.Flashmob – pentru a marca ziua internationala a voluntarului, participantii au pregatit un moment cu ajutorul altor voluntari EVS. 8.Realizarea filmului "Volunteering for inclusion", 9. activitati uzuale in cadrul organizatiei gazda: suport teme matematica si engleza, jocuri, iesiri, primire adapost de noapte, alfabetizare, unitate mobila pregatirea si distribuirea hranei tinerilor saraci si fara adapost 
Numărul și tipul grupului țintă vizat: Copii si tineri romi si dezavantajati – 200 
Zona distinctă din teritoriu:  ZUM   este si de comunitate roma 
Stadiul: Finalizat, cu finanțare aprobată 
Tabel.Politici de dezvoltare locala 
 
2.5 Elemente complementare  
Printre elementele complementare care contribuie la dezvoltarea teritoriului SDL prin Strategia de 
Dezvoltare Locala se numara implementarea proiectelor ong-urilor de la nivel local si judetean pe 
urmatoarele domenii: educatie formala si non-formala, educatie ecologica si protectia mediului, 
promovarea educatiei prin intermediul egalitatii de sanse, gen, politici sociale coerente, facilitarea 
accesului la educatie prin implicarea facilitatorului din comunitate si a ingrijitorului de copii, 
facilitarea accesului la serviciile sanitare prin implicarea mediatorilor sanitari in viata comunitatii, 
cresterea accesului pe piata muncii. Organizatiile care au implementat proiecte/actiuni in 
comunitatea Craica zona ZUM au generat diverse tipuri de actiuni si activitati care au cuprins, 
informarea comunitatii cu privire la aspectele implementate, implicarea activa in procesul de 
implementare, consultarea comunitatii, activitati educationale, recreationale; asistenta sociala; 
asistenta psihologica; asistenta medicala; educatie pentru sanatate ;pregatirea si sprijinirea 
integrarii pe piata interna a muncii; voluntariat. Activitatile de dezvoltare comunitara si ocupare au 
cuprins actiuni de reabilitare a podetelor, de reconstructie a unor case in zona ZUM, de pietruire a 
aleilor care faciliteaza accesul copiilor din comunitate la scolile din cartier. In zona ZUM au mai fost 
implementate si seri interculturale, workshop-uri pe diverse teme cum ar fi: confectionarea de 
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obiecte decorative, din materiale reciclabile, metode nonformale (joc, prezentari, discutii, art craft, 
exemplificare, joc de rol) de dezvoltare a personalitatii, Interactive English- curs interactiv de limba 
engleza, expozitie vie. In cadrul actvitatilor cultural-artisitice demarate de catre ong-uri in zona 
ZUM s-au format trupe de dans traditional rom si beat-box care au participat la diverse spectacole 
printre care: Ziua Internationala a romilor 8 aprilie, Targul de voluntariat in parteneriat cu DJTS 
Maramures. Actiunile sportive fac si ele parte din viata comunitatii, anual sunt organizate 
evenimente sportive in care sunt implicati tinerii comunitatii. Taberele de voluntariat organizate au 
vizat actiuni din cele mai concrete cum ar fi: alfabetizare, igienizare si animatie, activitati uzuale, 
hand-made. Furnizarea serviciilor de consiliere pentru persoanele abuzate in familie, consiliere cu 
persoanele care genereaza comportamente antisociale. Au fost derulate campanii de informare 
publica si sensibilizarea pe tema egalitatii de gen, actiunile au constat in diseminarea si difuzia de 
materiale informative, organizarea de evenimente. S-au organizat campanii de ocupare a locurilor 
de munca pentru oamenii din zona ZUM prin intermediul senzibilizarii factorilor relevanti de pe 
piata muncii locale, care si-au aratat interesul pentru scoaterea la concurs a locurilor vacante 
pentru etnici romi. Zona ZUM este activa din punctul de vedere al implementarii proiectelor de 
catre ONG-urile locale, este o zona marginalizata si expusa la diverse discriminari si prejudecati 
venite din partea comunitatii majoritare. Zona reprezinta un pol bine centrat , omogen si compact 
in cartierul Vasile Alecsandri, zona SDL. 
 
3. Analiza SWOT 
Pornind de la informațiile obținute prin instrumentele de cercetare a situației actuale (documente de referință pentru dezvoltarea locală, date statistice, chestionar, focus grupuri) analiza diagnostic a comunității marginalizate din teritoriului SDL (ZUM și zonă funcțională aferentă), au fost identificate elementele componente ale analizei strategice SWOT pe cele 8 domenii de analiză recomandate. Poziționarea geografică  Puncte tari Strenghts  
- Apropiere de principalele căi de transport rutier ale municipiului/ de șoseaua de centură; - Vecinătatea căii ferate uzinale (de centură) a municipiului;  - Distanta relativ mică față de centrul orașului, față de principalele institutii locale administrative, sectorialeși financiare; Puncte Slabe Weaknesses  
- Lipsa accesului (reglementat) auto și a utilităților în ZUM; - Lipsa amenajării urbanistice a ZUM - Traficul auto aglomerat și cel cu gabarite mari, zgomot și vibrații;  - Ocuparea abuzivă a zonei de siguranță a căii ferate  uzinale; - Vecinătatea gropii de gunoi a municipiului, deversarea deșeurilor menajere si nu numai, în zonele locuite; - Blocarea dezvoltării spațiilor publice urbane/locuirii în sudul localității;  Oportunități  
- Finalizarea proiectului drumului de centură a municipiului prin sudul teritoriului SDL  - Amenajare hidrotehnică și urbanistică a pârâului Craica și a malurilor acestuia precum și a altor zone învecinate din cartier/ din zonele limitrofe PericoleThreats  
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- Izolarea geografică a municipiului Baia Mare în cadrul rețelei de transport auto și  CF regionale/ naționale; - Inundatii, ploile abundente creează probleme in ZUM; - Efectele negative ale poluării industriale istorice. Populația și caracteristicile demografice  Puncte tari Strenghts  
- Teritoriul SDL, parte a celui mai mare cartier al municipiului (zona de impact); - Diversitate etnică, interculturalitate şi diversitate religioasă;  - Inițierea unui proces profesional de monitorizare a populației stabile din ZUM; Puncte Slabe Weaknesses  
- Un lung istoric al creării comunității ZUM (80’), marcată de numeroase conflicte majoritate/ 
minoritate; 
-  Control precar al afluxului de persoane (cu sau fără documente de identitate) în ZUM;   
Oportunități  
Promovarea și aplicarea unor politici demografice locale/  naționale de facilitare a stabilirii 
populatiei (cu deosebire a tinerilor):  dezvoltare personală/ oportunități de ocupare/ 
standard de viață ridicat/ statut social în comunitate/ societate,  
PericoleThreats  
- Aflux insuficient controlat de persoane în situații de risc social din cartierele/ comunitățile/ județele învecinate; - Abordări populiste/ nationaliste/ extermiste a politicilor demografice/ a campaniilor publice de orice natura. Ocuparea, mediul de afaceri la nivel local și protecția socială; 
Puncte tari Strenghts - Implicarea mediului de afaceri in domeniul ocuparii;  - Număr mare de tineri care pot fi implicati in activitatile comune la nivel de teritoriu; - Modele de bună practică în teritoriu . Puncte Slabe Weaknesses - Populația de vârstă inactivă este mare comparativ cu populația de vârstă activă; - Ponderea mare a persoanelor tinere aflate fără loc de muncă sau în căutarea unui loc de muncă;  - Lipsa specializării profesionale a majorității populației active a zonei sdl;  - Nivel scăzut al ocupării în rândul tinerilor, femeilor şi persoanelor de etnie romă; - Lipsa parteneriatelor funcționale, durabile pe piața muncii (mediul de afaceri, furnizorii de educaţie şi formare, mediul ong/ furnizori de servicii sociale); - Antreprenoriat social slab dezvoltat - Discriminare pe piaţa muncii a persoanelor marginalizate; Oportunități 
- Programele de formare şi reconversie profesională adaptate specifiului beneficiarilor;  - Programe de formare continuă şi învăţământ la distanţă corelate cu nevoile de dezvoltare locală;  - Relansarea învăţământului preuniversitar profesional; - Dezvoltarea serviciilor ptr anti-segregarea/ incluziunea minorității rrome din teritoriu;  - Dezvoltarea și valorificarea abilităților antreprenoriale ale  tinerei generații.  PericoleThreats 
- Creşterea decalajului dintre competențele profesionale dobîndite/ certificate şi nevoile 
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angajatorilor (pe termen scurt) ; - Migrația forței de muncă; - Aflux de persoane în situații de risc social din cartierele/ comunitățile/ județele învecinate; Educația 
Puncte tari Strenghts  
- Școală gimnazială  ”Vasile Alecsandri” în zona SDL; - Dezvoltarea invățământului preșcolar în zona ZUM; - Existenta mediatorului școlar; - Abilități informale TIC (computer, mobil) ale generației tinere, Puncte Slabe Weaknesses  
- Lipsa unitatilor de invatamant (nivel liceal), 
- Slaba implicare a părinţilor în parcursul şcolar şi profesional al propriilor copii;  
- Nivel scăzut de educaţie, competenţe, competivitate antreprenorială la nivelul grupurilor vulnerabile şi investiţii scăzute în capitalul uman, 
- Lipsa serviciilor de formare profesională şi activităţi educaţionale adaptate pentru categoriile social-vulnerabile, 
- Număr redus al unităţilor de educaţie antepreşcolara (centre de educaţie timpurie, creşe), 
- Lipsa programelor de ucenicie, liceu/ a acţiunilor comune şcoală - mediu de afaceri pentru pregătirea forţei de muncă adaptată cerinţelor pieţei muncii; 
- Lipsa incubatoarelor de afaceri/ centrelor de consiliere antreprenorială/ a facilităților locale pt dezvoltarea antreprenorială (socială); Oportunități  
-  Parteneriate public-private în susţinerea dezvoltării/ adaptării locale a procesului de învăţământ;  - Parteneriate naţionale şi internaţionale de schimb de bune practici educaţionale; - Surse de finanţare pentru proiecte de perfecţionare a cadrelor didactice în aplicarea metodelor de învăţare activă/ de consiliere şcolară şi profesională a elevilor şi părinţilor, în scopul creşterii interesului pentru formarea şcolară şi profesională. PericoleThreats  
- Creşterea decalajului dintre nivelul educației tinerilor zonei, a minorității rome și nevoile locale de dezvoltare socio- economice ( pe termen lung)   - Accentuarea sărăciei > absenteism - părăsirea studiilor liceale din partea elevilor care nu-şi permit costurile zilnice de acces la educație (hrană, transport, îmbrăcăminte, manuale, acces internet); - Neadaptarea sistemului educațional la specificul social al tipurilor de zone SDL/ ZUM. Locuirea și accesul la utilități; 
Puncte tari Strenghts - reţea dezvoltată/ modernizată de drumuri publice, rețele de utilități (energie electrică, iluminat public, gaze naturale, telefonie fixă și mobilă, internet și cablu) în teritoriul SDL;  - blocuri cu locuințe relativ noi  (construite in anii 80-90); - existenta terenurilor pentru constructii Puncte Slabe Weaknesses - Criza de locuinţe sociale/ zona de barăci improvizate/ neautorizate/ fără conexiuni legale la utilități publice, în ZUM; 
- Proiectarea locuințelor din blocurile construite la standarde de locuire minimale (suprafaţă 
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locuibilă mică,  compartimentată defectuos);  
- Stare avansată de uzură blocurilor (a instalaţiilor tehnice şi edilitare/ a izolaţiilor termice şi fonice/ lucrări curente de întreţinere a clădirilor nerealizate);  
- Numar mare de cereri de locuinte si de racordări la utilitati raportat la Costul ridicat al cheltuielilor de întreţinere;  
- Lipsa spațiilor publice urbane, a centrelor comunitare/ culturale, a zonelor recreative, de petrecere a timpului liber si a activitatilor de educatie non-formala (pt copii, tineri, batrăni). Oportunități  
- O nouă politică teritorială de locuire socială adaptată cazuisticii sociale a ZUM: locuinţe de necesitate, în regim de urgenţă > locuințe de transfer > locuințe sociale > piața/ proiecte  imobiliare. - Surse de finanțare publice și private pentru proiecte de locuire socială (low income housing)și extinderea rețelelor de utilități publice; PericoleThreats  
- Aflux de persoane în situații de risc social din municipiu, din comunitățile/ județele învecinate < accentuarea stării de sărăcie a minorității rome din mediul rural/ creșterea  nr persoanelor ajunse în situații de risc social din mediul urban.  - Impactul manifestărilor meteo extreme, create de procesul incălzirii globale, asupra locuirii, - Creșterea costurilor materialelor/ forței de muncă din construcții, - Complexitatea proceselor și mărimea resurselor necesare  pentru dezvoltare urbană (de la planificare până la implementarea investițiilor proiectate), - Neimplicarea beneficiarilor  în procesele de planificare urbană/ elaborarea și implementarea proiectelor de locuire, Accesul la instituții și servicii publice (în principal servicii sociale, medicale/ medico-sociale) 
Puncte tari Strenghts  
- Diversificarea serviciilor sociale furnizate în ZUM și vecinătate de către furnizori publici și (majoritar) privaţi/ ONG de servicii sociale;  
- Tradiție locală în aplicarea principiilor de cooperare partenerială în elaborarea şi aplicarea politicilor locale de asistenţă socială. 
- Suport extern în furnizarea de ajutoare materiale în ZUM; 
- Beneficii sociale importante acordate locuitorilor SDL/ ZUM; Puncte Slabe Weaknesses 
- Metode ineficiente/ majoritar inidrecte, pasive în furnizarea serviciilor de ocupare a forţei de muncă, educaţie, asistenţă socială şi sănătate la nivel de teritoriu SDL; 
- Absența  corelării/ conectării/  complementarității serviciilor publlice furnizate în zonă; 
- Nivel scăzut al inovării, calității modului de furnizare a serviciilor publice; 
- Absența unui sistem de monitorizare și evaluare a stării sociale integrat/ unitar/ accesibil în timp util, la nivel de cartiere/ zone sociale defavorizate, ca bază de analiză și reacție > ignorarea/ facilitarea evoluției unor fenomene sociale în creştere: consumul de droguri, persoanele fără adăpost, copiii străzii, cerșetorie - prostituție, etc; 
- Insuficienta dezvoltare a serviciilor de reinserţie sau reintegrare socială 
- Oferta limitată de servicii de sănătate disponibilă în zonă;  
- Infrastructură de servicii sociale subdezvoltată față de complexitatea și evoluția problematicii sociale din ZUM (nr persoanelor asistate social); 
- Lipsa serviciilor specializate la nivelul teritoriului/ a centrelor sociale multifuncționale. Oportunități  
- Dezvoltarea punctelor de lucru(de cartier)  ale institutiilor publice locale relevante; 
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- Diminuarea fenomenului de segregare si discriminare instituțională; - Transferul consolidării abordării integrate de la nivelul politicilor naţionale (Strategia Naţională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014 – 2020) la nivelul politicilor locale. PericoleThreats  
- Evoluția progresivă a fenomenelor sociale la nivel extern comunității: şomajul/  lipsa de venituri - locuri de muncă în rândul tinerilor, consum de droguri, recrudescența violenţei sub toate formele ei, excluziunea socială a minorităților, etc. - Scăderea performanțelor instituționale publice (a resurselor lor umane,  financiare, materiale, a relațiilor de cooperare partenerială); - Constrângeri legislative și financiare aduse dezvoltării sectorului civic/ diminuarea -  blocarea resurselor disponibile ptr dezvoltarea serviciilor sociale. Organizarea și coeziunea comunității și relațiile cu exteriorul; 
Puncte tari Strenghts  
- ONGuri active, care desfasoara programe de voluntariat in comunitate; - Procese de dialog social initiat prin proiecte, care au identificat si implicat factori interesati; Puncte Slabe Weaknesses  
- Mentalitatea oamenilor(prejudecati, stereotipuri) - conflicte/ slaba interactiune intre diversele zone sau grupuri ale teritoriului SDL/ZUM; 
- Infractionalitate ridicata; 
- Imagine negativa a zonei ZUM, mobilitatea scazuta a populatiei inspre/ dinspre SDL/ ZUM (zonă de tranzit); 
- Solidaritate socială scăzută, voluntariat şi responsabilitate socială insuficient dezvoltate. Oportunități  
- Existenţa programelor de formare pentru dezvoltarea societatii civile; - Proceduri/ manuale/ modele de elaborare participativa a politicilor publice - procese participative, precedate de facilitare comunitara in toate domeniile - Implicare activa, solidara a institutiilor publice si a mediului de afaceri privat alaturi de comunitatea locala; - Comitete de cartier active. PericoleThreats  
- Constrângeri legislative și financiare aduse dezvoltării sectorului civic/ diminuarea -  blocarea resurselor disponibile ptr dezvoltarea serviciilor sociale. - Sisteme centralizate, necorelate de actiune publica in zona; - Stare conflictuala majoritate - minoritate alimentata de declaratii publice populiste/ de grupuri radicale.  Proiecte desfășurate anterior în zonă.  
Puncte tari Strenghts  
- Existența unui istoric important al proiectelor ”hard” și ”soft” (inclusiv sociale) aplicate in 
teritoriul SDL (PIDU)/ ZUM; 
- Serviciu Social Public (SPAS) și ONGuri active in zona cu capacitate certificata si demonstrata in managementul proiectelor; Puncte Slabe Weaknesses  
- Implicare scazuta a beneficiarilor in etapele ciclului de viata ale proiectelor aplicate in zona / capacitate - responsabilizare scăzuta a zonei in managementul proiectelor, 
- Prioritizarea proiectelor de infrastructură pe  baza indicatorilor cantitativi (ex. nr de 
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beneficiari direcți) vs evaluarea impactului problematicii sociale (calitative) asupra dezvoltării zonei. 
Oportunități  
- Procese participative de dezvoltare a zonei: strategie/ planuri de urbanism zonale/ 
programe/ proiecte; 
- dezvoltarea rețelelor de cooperare public - privat - civic ptr formarea echipelor de proiect 
reprezentative ptr problematica socială a zonei (proiectele zonei SDL),  
- Facilitare comunitară pentru creșterea capacității zonei SDL de participare solidară în 
procesele decizionale cu privire la dezvoltarea zonei. 
PericoleThreats  
- Proiecte top-to-bottom (proiecte externe aplicate în zona SDL/ZUM); 
- Lipsa de consecvență/ responsabilitate socială a facilitării comunitare în zona SDL/ ZUM. 
- Nivel redus de implicare a reprezentanșilor zonei în procesele de elaborare a politicilor publice/ de dezvoltare urbanistică a zonei SDL/ZUM. 
Figură 2.Analiza SWOT 
 
4. Procesul de implicare a comunităţii 
4.1. Formarea și organizarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) Autoritatea publica locala din municipiul Baia Mare, in parteneriat cu organizatii ale societatii civile, a demarat un proces de dezvoltare comunitara a Cartierului V. Alecsandri in urma cu 10 ani, in baza unor cercetari efectuate, care au plasat cartierul drept cea mai vulnerabila zona a municipiului, incluzand si cea mai numeroasa zona de locuire informala – zona urbana marginalizata Craica. Pe parcursul anilor s-a construit o retea informala de colaborare intre actori din mediul public (primarie, servicii sociale, institutii de invatamant din cartier) si organizatiile neguvernamentale care aveau activitati in cartier, dar in special in munca cu comunitatea marginalizata Craica. S-au implementat o serie de proiecte menite a creste capacitatea comunitatii si care au intarit si parteneriatul local:  - 2007-2008, Phare – „Dorinta de schimbare”, implementat de serviciul de specialitate in 

domeniul social al Municipiului Baia Mare (SPAS) in parteneriat cu Asociatia Caritas Satu Mare, 
pentru intarirea capacitatii comunitatii Craica si dezvoltarea de servicii integrate (social, 
educatie, ocupare) la Centrul Sf. Francisc de Assisi al asociatiei de langa Craica; 

- 2008-2009, Urbact II, implementat de UAT Baia Mare, vizand analiza situatiei socio-economice 
si imbunatatirea politicilor de crestere a calitatii vietii in cartierul V. Alecsandri; 

- 2009-2017, administratia publica locala a UAT adezvoltat infrastructura socialain cartierul V. 
Alecsandri prin 4 centre cu servicii integrate la nivel de cartier, utilizate ca spatii de intalniri 
comunitare, prin finantare MMFPS, POR, EEA Grants si fonduri guvernamentale; colaborari cu 
AJOFM,  ISJ, CEPECA, IPJ pentru dezvoltarea serviciilor; 

- 2007-2017, programe de finantare din bugetul local a centrelorONG-urilor care furnizau servicii 
sociale in apropierea zonei Craica: Asociatia Caritas Satu Mare, Fundatia de Voluntari Somaschi; 

- 2015-2017, acord de parteneriat SPAS- Asociatia Young Roma Maramures, pentru finantarea 
unui facilitator pentru educatie care sa asigure: inscrierea a 60 de copii din Craica la unitatile de 
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invatamant; acompanierea la scoli-gradinite; monitorizarea situatiei educationale, in stransa 
colaborare cu scolile- gradinitele din zona; 

- 2014-2019, Asociatia Caritas Satu Mare deruleaza proiectul „CDI Comunitate Dezvoltare 
Incluziune 2014-2019”, avand ca obiectiv general capacitarea membrilor comunităților de romi 
și a grupurilor vulnerabile să participe în mod activ la viața socială, economică și politică și să 
trăiască o viață demnă; sunt incluse zona Craica si cartierul V. Alecsandri. S-a organizat un grup 
de lucru interinstitutional pentru imbunatatirea situatiei populatiei din Craica; a sprijinit 
cresterea capacitatii comunitatii marginalizate prin constituirea unui grup de initiativa al 
locuitorilor din Craica si derularea de catre acestia a actiunilor impreuna cu comunitatea; 

- 2015-2017, Fundatia HHC Romania in parteneriat cu SPAS a derulat programe de preventie a 
separarii copiliului de familie; 

- 2007-2017, Asociatia Caritas Satu Mare si Fundatia de Voluntari Somaschi, cu centre sociale in 
apropiere de Craica, au derulat actiuni educative, sociale si de integrare pe piata muncii a 
locuitorilor cartierului.  

- 2015-2017, EEA Grants, prin proiectul Centrul de Educatie Timpurie Curcubeu, implementat in 
de Municipiul Baia Mare in parteneriat cu PROIS NV, s-a extins reteaua de cooperare la nivel 
regional, prin crearea a Comitetului Regional NV pe Problemele Romilor, platforma de 
dezbatere intre actori din sectorul public, privat si societatea civila, cooperare si impartasire de 
experiente. Proiectul a fundamentat dezbaterile pe problematica roma pe analize (focus-
grupuri, chestionare) ale comunitatilor marginalizate din Regiunea NV (inclusiv Craica), 
organizandu-se in toate municipiile resedinta de judet din NV o serie de intalniri, workshop-uri 
si seminarii de sensibilizare si constientizare, atat cu reprezentanti ai comunitatilor 
marginalizate, cat si cu mediul institutional public si privat. S-a consolidat dialogul legat de zona 
Craica cu actorii sociali : ONG-uri sociale si ale bisericilor, AJPIS, ISJ, AJOFM. 

In paralel, SPAS si ONG-urile din cartierul V. Alecsandri au realizat impreuna o evaluare a comunitatii Craica, creand o baza de date interinstitutionala. Ideea unui parteneriat de tip GAL a prins contur in luna mai 2017. Activitatile de consolidare a parteneriatului au continuat, impreuna cu organizatiile care derulau deja activitati pentru Cartierul V. Alecsandri, care s-au asociat in Grupul de Actiune Locala Baia Mare in 15.05.2015 (Anexa 7): Municipiul Baia Mare, Fundatia de Voluntari Somaschi, Fundatia HHC Romania, Asociatia Young Roma Maramures, SC CERC SRL. S-a ales Comitetul Director (Anexa 8). Membrii asociati au diseminat ideea de actiune in parteneriat pentru elaborarea SDL in randul actorilor sociali publici si privati prin intalnirile organizate cu mediul institutional, public si privat, prin crearea unei pagini facebook a GAL, prin postari pe website-urile partenerilor. Ca urmare, numarul membrilor s-a extins cu inca o persoana fizica cu domiciliul in fapt in ZUM si cu 2 organizatii private: SC INDECO SOFT SRL si SC TRU TRAINING. Din randul membrilor GAL, in Comitetul Director au fost alesi 1 reprezentant al mediului public, doi reprezentanti ai societatii civile, un reprezentant al mediului privat si un reprezentant din ZUM (Anexa 9).  Sediul GAL a fost pus la dispozitie cu toate dotarile de catre Municipiul Baia Mare (Anexa 10), care va asigura si cheltuielile legate de utilitati pana cand GAL-ul va avea surse de finantare. Asociatia Grupul de Actiune Locala Baia Mare a angajat in cadrul asociatiei personal custudii si experienta necesare (management administrativ al proiectelor locale): manager GAL- persoana specializata in politici sociale, dezvoltare, management de proiect; asistent – sociolog, experienta in proiecte; 



 

SDL Initial GALBM / Vers. Consolidata_15 mai 2020 ; Page 48 of 85 
 

facilitator comunitar- persoana de etnie roma, experienta in activitati cu comunitatea Craica si voluntariat. S-au creat proceduri  de selectie a propunerilor de proiecte, monitorizare si evaluare a implementarii strategiei; procedura GAL de prevenire a riscului de aparitie a conflictului de interese. S-a depus la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal solictarea de acordare a autorizatiei ca operator date cu caracter personal (Anexa 11). S-au organizat cursuri pentru cresterea capacitatii membrilor GAL de planificare strategica, management de proiect si parteneriat public-privat (Anexa 12). S-au identificat in intalniri de informare si consultare cu comunitatea si in grupuri de lucru cu mediul institutional si specialisti problemele comunitatii, solutii, s-au selectat prioritatile si s-au conturat masuri in parteneriat.  
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 Primele activitati au constat in informarea organizatiilor ce actionau in cartierul V. Alecsandri,cu care existau deja relatii vechi de colaborare, conform celor mentionate la pct. 4.1., asupra intentiei de a dezvolta un proces partenerial de planificare strategica. Astfel, au fost informate scolile din cartier, ONG-urile care aveau activitati/ centre sociale in cartier, firmele care angajau persoane in special din ZUM Craica, furnizori de formare profesionala, organizatii ale romilor, persoane din ZUM.  Cei care au consimtit la constituirea Asociatiei Grupul de Actiune Locala Baia Mare si-au asumat roluri potrivit competentelor organizationale: Municipiul Baia Mare si Fundatia Hope and Homes for Children- animarea partenerilor sociali; Fundatia de Voluntari Somaschisi Asociatia Young Roma Maramures- mobilizarea/ facilitarea persoanelor expuse riscului de saracie din  ZUM/ SDL; SC CERC SRL- cresterea capacitatii membrilor si personalul administrativ al GAL. Fiecare partener a promovat procesul DLRC in randul colaboratorilor din mediul institutional/societate civila, specialistilor din municipiu care puteau avea contributii relevante, pe website-ul propriu, pe pagina de facebook a GAL, la sediul GAL si in cadrul unor intalniri publice.  In urma acestor activitati, numarul membrilor GAL a crescut cu inca 3 parteneri, doi reprezentanti ai mediului privat si un reprezentant din ZUM. Structura Comitetului Director a crescut de la 3 la cinci membri, din care un membru de etnie roma din ZUM Craica. S-a angajat managerul GAL (Anexa 13). Au fost organizate intalniri individuale sau de grup pentru consultarea partenerilor din mediul institutional public, privat si neguvernamental, precum si specialistilor asupra problemelor, solutiilor si masurilor prioritare pentru dezvoltarea locala a Cartierului V. Alecsandri si ZUM. Persoanele implicate reprezentau diverse niveluri teritoriale:  a) Local: SPAS-serviciul public local specializat in domeniul asistentei sociale din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, prin serviciul sanatate si centrele sociale de cartier 
(romi, copii si tineri in situatii de risc, persoane fara adapost, persoane cu venituri scazute- 
cantina sociala, victime ale violentei in familie, persoane cu dizabilitati); Scoala gimnaziala 
V.Alecsandri; Scoala Gimnaziala Simion Barnutiu; gradinita Asociatiei Caritas Satu Mare; 
gradinita din cadrul Centrului de Reabilitare Sociala a Copiilor si Tinerilor in situatii de risc; 
gradinita pentru copii cu autism- Centrul Social Phoenix; furnizori de formare profesionala; 
angajatori; 

b) Judetean: CEPECA, AJOFM, ISJ Maramures- membri ai Comisiei Judetene pentru Incluziune 
Sociala; 
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c) Regional: Comitetul Regional Nord Vest pe problemele romilor. 
d) National: Asociatia Municipiilor din Romania, Corpul Profesional al Specialistilor in Servicii 

Sociale. 
Intr-o prima etapa, s-a crescut capacitatea membrilor GAL de a genera procese de dezvoltare adecvate nevoilor locale, prin organizarea a trei sesiuni de instruire. Apoi, cu implicarea tuturor membrilor GAL s-au demarat consultarile publice ale mediului institutional si specialistilor: - 10.11.2017 - focus-grup, 6 specialisti participanti, in care s-au identificat problemele cu care se 

confrunta comunitatea din teritoriul SDL din perspectiva integrarii socio-profesionale, formarii 
pe tot parcursul vietii, educatiei si locuirii;  

-  17.11.2017- grupuri de lucru pe domeniile social, locuire, siguranta publica, educatie, formare 
profesionala, ocupare pe piata muncii, sanatate, cu 46 specialisti participanti, pentru analiza 
nevoilor populatiei din teritoriul SDL, prioritizarea problemelor si identificarea de solutii; 

- 22.11.2017 -  grupuri de lucru, 27 participanti, pentru consultarea publica asupra solutiilor, 
masurilor si prioritizarea propunerilor de proiecte. 

Au fost invitate si ADR NV si OIR POCU NV. In intalnirile de consultare publica au fost implicati angajatori din mediul privat, cu potential de absorbtie a fortei de munca; furnizori de formare profesionala; asistenti sociali, asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari, facilitatori pentru educatie; profesori ai scolilor din cartier; personal sanitar si din domeniul preventiei consumului de drog; specialisti in domeniul planificarii strategice, managementul proiectelor, facilitare comunitara si dezvoltare de parteneriate.  Grupurile de lucru au initiat propuneri de proiecte, pe baza prezentarii concluziilor consultarii populatiei in risc de saracie si excluziune sociala din teritoriul SDL/ ZUM si a studiului de referinta realizat la nivel de cartier, pentru a corela nevoile cu interventiile prioritare. Pe baza concluziilor intalnirilor organizate atat cu mediul institutional, cat si cu persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala din teritoriul SDL/ ZUM, s-au sustinut corespunzator cinci intruniri ale Comitetului Director al GAL, pe tematica: delimitarea teritoriului SDL, declararea ZUM din teritoriu si organizarea studiului de referinta; principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor si resurselor identificate in teritoriul SDL/ ZUM, pe baza datelor din studiul de referinta; identificarea solutiilor posibile; prioritizarea propunerilor de proiecte; decizie finala cu privire la continutul SDL si a listei indicative de interventii. Anexa 14 contine documentele suport privind participantii la intalniri si continutul intalnirilor.  
4.2.2. Mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială În teritoriul SDL avem o populație estimată de 25142 locuitori din care 24492 locuitori pe străzile din Cartierul Vasile Alecsandri și 650 locuitori în Craica (conform Atlasului Zonelor Marginalizate). Conform Studiului de referinta, ZUM este reprezentată de cartierul Craica, aflata in cartierul Vasile Alecsandri. In ZUM Craica populatia este distribuita in adaposturi improvizate de-a lungul unei cai ferate, in conditii de locuire improprii, fara acces la uitilitati si infrastructura, astfel incat  zona ZUM se afla in risc de saracie si excluziune sociala.  a) Relatiile din interiorul comunitatii 
Persoanele din teritoriul SDL au declarat ca au relatii bune cu vecinii,  in mare parte relatii de intrajutorare. Relatia dintre membrii teritoriului ZUM si membrii din teritoriul SDL este buna, insa  problemele legate de salubrizare si igiena duc la situatii de neincredere reciproca, iar membrii zonei ZUM nu de putine ori se simt discriminati de catre membrii din zona SDL. 
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Relatia in interiorul comunitatii ZUM este in general buna, insa  exista certuri intre familii in special datorita neajunsurilor, a certurilor dintre copii, insa de multe se ajuta intre ei. In ultima perioada, incepand din 2014  au contribuit la actiunile comunitare desfasurate in cadrul comunitatii. Relatiile de intrajutorare au loc destul de des, se imprumuta cu bani si lucruri, vorbesc foarte des intre ei. b) Relatia comunitatii cu autoritatile locale  
Relatia teritoriului SDL si ZUM cu autoritatile locale este buna, acestia au inceput sa colaboreze cu autoritatile publice locale in special prin serviciile oferite de catre Primarie prin SPAS,  in ce priveste accesul la educatie si servicii sociale, singura problema de care sunt nemultumiti locuitorii ZUM este legata de legalizarea locuirii care genereaza lipsa documentelor de identitatea (CI). De asemenea accesarea unui loc de munca este dificila datorita niveluilui scazut de educatie in randul locuitorilor ZUM, a lipsei documentelor de identitate, a distantei si a conditiilor impuse de catre angajatori. Membrii Grupului de initiativa din ZUM au depus solicitari catre autoritati in ceea ce priveste salubrizarea zonei, ridicarea canilor fara stapani.  Din studiul de referinta reiese ca atat membrii din ZUM si din teritoriul SDL au acces la servicii medicale in aceeasi masura.  Serviciile sociale sunt subdezvoltate avand in vedere problematica sociala in ZUM, in teritoriu  existand servicii sociale: un centru de recuperare destinat persoanelor cu dizabilități, un centru pentru victimele violenței domestice și unul destinat persoanelor cu comportament agresiv, o cantină socială, două adăposturi de noapte, un centru comunitar (lângă ZUM) și un centru de zi pentru copii. Persoanele din ZUM se declara multumite in ceea ce priveste serviciile educationale, desi nu de putine ori se lovesc de discriminare datorita conditiilor de locuire.  In teritoriul SDL există 1 creșă, 2 școli și 3 grădinițe.În privința calității serviciilor educaționale, cei din teritoriul SDL au o părere mai bună despre învățământul ante-preșcolar și cel liceal/ profesional decât cei din ZUM Craica, dar o părere mai puțin bună decât aceștia în ce privește grădinița și școala generală, conform Studiului de referinta.  Populatia din ZUM si din teritoriul SDL se declara foarte multumita de transportul public, insa serviciile culturale si recreationale sunt doar cele oferite ocazional in cadrul  activitatilor din centrele sociale, astfel populatia din ZUM si SDL se declara nemultumita, conform Studiului de referinta.  c) Relatia comunitatii cu societatea civila 
Este o relatie buna, avand in vedere faptul ca membrii comunitatii din ZUM  beneficiaza direct sau indirect de diverse servicii oferite de ONG-urile din zona, astfel incat programele desfasurate in SDL si ZUM au contribuit in mare masura la cresterea nivelului de scolarizare, ocupare, imbunatatirea nivelului de trai si schimbarea mentalitatii in SDL si zona ZUM. d) Relatia comunitatii cu presa locala 
Populatia din SDL are o relatie relativ buna cu mass-media, cartierul fiind foarte bine promovat, prin interventiile din ultimii ani ai Primariei, prin dezvoltarea serviciilor de transport public, asfaltarea strazilor, dezvoltarea de servicii sociale prin centrele din zona.  Populatia din ZUM este reticenta si nu are o parere foarte buna fata de mass-media, deoarece de cele mai multe ori comunitatea este promovata in mod negativ exagerat, discriminatoriu, predominand scandalurile sau actiuni nejustificate din timpul campaniilor politice, fara sa aiba loc o informare corecta inainte de a fi publicate aceste articole.  In ultimul an au parut sporadic cate un articol legat de actiunile de dezvoltare comunitara realizate in ZUM. Detalii activitati de mobilizare, organizare, facilitare, metode  
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Activitatile de dezvoltare comunitara au demarate din luna mai 2017 in ZUM de catre facilitatorul comunitar (Anexa 15). Prima actiune comunitara realizata de catre facilitator a fost activarea partenerilor care desfasoara activitatea in zona ZUM, in vederea planificarii activitatilor.  Facilitatorul comunitar a utilizat pentru informarea si consultarea comunitatii metode de comunicare adaptate specificului participantilor: persoane analfabete sau cu un nivel scazult de educatie, utilizand metode directe (brainstorming, sintetizare informatii pe flip-chart,) in locul materialelor scrise de prezentare. Activităţile de mobilizare, organizare, facilitare de dezvoltare comunitară au implicat actiuni in comunitate, discutii directe cu locuitorii SDL, invitarea lor la focus grupuri si intalniri de consultare publica (Anexa 16), in cadrul Centrului Comunitar ,,Sf. Francisc de Assisi”Baia Mare, in apropierea ZUM.  Au avut loc 6 intalniri cu locuitorii teritoriului SDL, cu 59 participanti majoritatea de etnie roma, din care 42% femei si 32% tineri.Activitatile derulate au vizat urmatoarele aspecte: activități cultural-artistice, activități socio-educative, activități de divertisment, activități de informare, consiliere, activism civic, activități practice. Respectand cele 5 teme solicitate de ghidul specific pentru intalnirile publice de consultare a comunitatii marginalizate, s-au derulat un numar de 6 intalniri:  - 20.09.2017- delimitarea teritoriului SDL, identificare zone distincte incluse in teritoriul 
SDl si declarare ZUM; 

- 7.11.2017 – 2 intalniri (adulti si tineri) cu agende similare pentru: 
a) identificarea nevoilor si problemelor cu care se confrunta persoanele din zona 

marginalizata (metode calitative- focus grup) de catre facilitatorul comunitar, in 
colaborare cu un psiholog specializat in munca cu comunitati marginalizate.  

b) prezentarea rezultatelor analizei diagnostic a nevoilor, problemelor si resurselor 
identificate in teritoriul SDL si specific in ZUM (rezultatele sondajului in gospodarii-
analiza cantitativa), intr-o maniera simpla, pe intelesul participantilor, prin mijloace 
directe.  

- 14.11.2017 – identificarea solutiilor posibile de catre membrii comunitatii marginalizate, 
cu sprijinul facilitatorului comunitar in colaborare cu persoane cheie din grupul de 
initiativa Craica; 

- 15.11.2017 – prioritizarea propunerilor de proiecte, cu sprijinul facilitatorului comunitar 
in colaborare cu persoane cheie din grupul de initiativa Craica; 

- 24.11.2017- continutul SDL si listei indicative de interventii. 
Activitatile au fost desfasurate in cadrul comunitatii si in afara ei,  pentru a implica membrii ZUM prin procese de informare, consultare si luare a deciziilor in cadrul SDL si a altor persoane din comunitate in afara Grupului de inititiva Craica. A fost de mare importanta faptul ca persoane din Zum au facut propuneri si s-au implicat activ in activitatile desfasurate. Activități principale desfășurate în ZUM: - Actiune de cinema mobil - La actiune au participat atat copii, cat si adulti din comunitate, dar si 

romani din afara comunitatii. 
- Am sarbatorit Ziua internationala a Copilului,prin jocuri si picturi.  
- Membrii asociatiei au sprijinit actiunea de pietruire in Craica, actiune finatata de fondul 

elvetian. 
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- activitatea ,, Filmul Satra- rromii de ieri si de azi” , actiune desfasurata la Biblioteca Judeteana 
,,Petre Dulfu” Baia Mare.  

In urma activitatilor de mobilizare a comunitatii, structura GAL s-a modificat, prin includerea unei persoane care locuieste in fapt in ZUM Craica si a doua organizatii private. Tabel1. Numărul de membri ai Adunării Generale GAL 

Parteneri locali 
Număr membri AGA  la data înființării (15. 11.2017) 

Număr membri AGA la data de 30.11.2017 
Autorităţi locale 1 1 
Sector public   
Sector privat 1 3 
Societate civilă 3 3 
Cetățeni de pe raza ZUM 0 1 
Cetățeni de pe raza teritoriului SDL   
Persoane aparținând minorității roma   
Tineri (16-29 ani)   
Reprezentanţi ai grupului țintă (persoane aflate în risc de sărăcie  sau excluziune socială)   
Femei   

Tabel. Numărul de membri ai Adunării Generale GAL 
Documentele care atesta modificarea structurii GAL (prezente in Anexele 7 si 9 ) in urma 
activitatilor de animare sunt: - Incheierea civila nr. 8962/15.11.2017 a Tribunalului Maramures, Judecatoria Baia Mare 

privind inscrierea asociatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, impreuna cu anexele 
sale: Act constitutiv si Statutul Asociatiei GAL Baia Mare –incheierea de autentificare nr. 
3939/7.11.2017 si Certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 
242/23.11.2017. 

- Incheierea civila nr. 9501/28.11.2017 a Tribunalului Maramures, Judecatoria Baia Mare 
privind inregistrarea modificarilor aduse actelor constitutive ale asociatiei in Registrul 
Asociatiilor si Fundatiilor, impreuna cu anexa Act Aditional 1/23.11.2017– atestat sub nr. 
40/23.11.2017. 

- Proces verbal al Adunarii Generale din data de 23.11.2017 pentru modificarea nr. de 
membri ai asociatiei si a componentei Comitetului Director. 

- Tabel - Componenta Comitetului Director. 
 
 
5. Obiectivele SDL 
Obiectivul general al SDL este reducerea 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. 



 

SDL Initial GALBM / Vers. Consolidata_15 mai 2020 ; Page 53 of 85 
 

Obiectivele specifice ale SDL corelate cu sectoarele de interventie sunt: 
Cod Sect Sector de intervenție Cod Ob Sp Ob Specific 

I  Infrastructură 1 Proces inițiat de extindere și modernizare a infrastructurii de acces și utilități publice a teritoriului SDL  - ca suport al regenerării urbanistice. 
II Mobilitate Urbană 2 

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. 
III Spații Publice Urbane 3 Spații publice urbane - spatii de manifestare, participare, integrare  socială - modele de dezvoltare urbană SMART.    
IV Locuire 4 Politică locală de locuire socială, elaborată și aplicată participativ, cu initierea proiectelor pilot în zona SDL.  
V Ocupare 5 Potențial antreprenorial al zonei SDL/ ZUM evaluat și valorificat prin instrumente complementare ”hard” & ”soft”. 
VI Educaţie 6 Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL și adaptarea lui la nevoile de dezvoltare durabilă a zonei. 
VII Acces La Servicii 7 Prezența crescută a serviciilor publice în zonă = creșterea performanței indicatorilor de integrare a (populației) ZUM  în teritoriu SDL. 
VIII Comunitate 8 Structuri comunitare funcționale în teritoriul SDL/ ZUM, susținute de grupuri largi de locuitori, implicați activ în procesul dezvoltării zonei   
IX Imagine publica 9 O nouă identitate teritorială, definită și promovată participativ prin toate măsurile/ proiectele de dezvoltare ale zonei. 

Tabel.Obiectivele specifice SDL 
 și au fost definite participativ în cadrul atelierului de planificare cu participanții de la Întalnirea Publică 3 cu tema ” identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL”   Corelarea obiectivelor SDL cu obiective de dezvoltare teritorial administrativă_Zona de impact a aplicării SDL este teritoriul municipiului BaiaMare și a comunităților  învecinate, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară_Zona Metropolitană Baia Mare. Documentele de referință pentru corelarea/ integrarea administrativ-teritorială  obiectivelor de dezvoltare SDL cu obiective de rang superior sunt: - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului  Baia Mare (2015-2030)2; 
- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Baia Mare (2017-2030)3;  
- Strategia Teritorială Integrată a Zonei Metropolitane Baia Mare (2015-2020)4; 

 
2http://www.baiamare.ro/Baiamare/Anunturi%20si%20Comunicate/an%202015/SIDU-draft-
septembrie%2016.10.2015.pdf 
3http://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Plan-de-mobilitate-urbana-durabila/Plan-de-
Mobilitate-Urbana-Durabila--Municipiul-Baia-Mare/ 
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Corelarea obiectivelor SDL cu obiectivele documentelor de referinta administrativ - teritoriale sunt prezentate in tabelul de mai jos:  
Cod ObSp. SDL 

Elemente de planificare: 1. SIDU Baia Mare  2.  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul Baia Mare 3. STI_ZMBMare 

1 

Obiectiv: 2. Transport local_Mobilitate locală durabilă cu transportul nepoluant prioritar, trafic fluid și sistem de transport public eficient energetic/ Sub-obiectiv: 2.3. Acces echitabil la infrastructura rutieră/ 
Domeniu: Infrastructura de circulații/ Direcții de acțiune: Creșterea conectivității rețelei rutiere în zone cu densitate redusă a rețelei (inclusiv zonele nou introduse în intravilan)/ Măsură: Realizarea de străzi noi colectoare sau de folosinţă locală în zonele de restructurare urbană pentru asigurarea accesibilităţii acestora şi îmbunătăţirea conectivităţii reţelei majore a oraşului/ 
Obiectiv D: Sisteme de servicii publice integrate si durabile, inclusiv transport/  Direcție de acțiune: Elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor integrate de management pentru infrastructuri tehnice la nivelul Zonei Metropolitane/ 

2 

Obiectiv: 2. Transport local_Mobilitate locală durabilă cu transportul nepoluant prioritar, trafic fluid și sistem de transport public eficient energetic/ Sub-obiective: 2.1. Trafic rutier fluid, sigur și puțin poluant/ 2.4. Sistem de transport public bine-dezvoltat, eficient energetic/ 2.5. Infrastructură pentru deplasări nemotorizate/ 2.6. Necesități de garare autovehicule (parcaje) satisfăcute/ 2.7. Concept de mobilitate durabilă însușit de populație. 
Domeniu: Transport public/ Direcții de acțiune: Adaptarea parcului de vehicule la exigențele actuale ale utilizatorilor și la cerințele de eficiență energetică/ Încurajarea dezvoltării unui comportament de deplasare durabilă prin creșterea confortului în spațiile destinate așteptării transportului public/ Încurajarea dezvoltării unui comportament de deplasare durabilă prin satisfacerea nevoii de deplasare a elevilor/ Asigurarea accesului la oportunităților urbane și socioeconomice pentru toate categoriile de utilizatori 
Obiectiv D: Sisteme de servicii publice integrate si durabile, inclusiv transport/  Direcție de acțiune: Transport public integrat nepoluant în prima Zonă de Dezvoltare/ 

3 

Obiectiv: 6. Social_Comunitate unită în diversitate, mediul social incluziv, cu acces echitabil la servicii/ Sub-obiectiv: 6.1. Infrastructură de asistență socială eficientă/ Sub-obiectiv: 6.1. Infrastructură de asistență socială eficientă_Acțiuni: Creșterea performanței serviciilor de asistență socială(centre sociale multifunctionale)/ 
Obiectiv B: Specializare inteligentă şi consolidarea procesului de inovare într-un sistem sinergic, susţinută de cercetare şi formare/ Direcție de acțiune:  Facilitarea dezvoltării specializării economice inteligente a Zonei Metropolitane/ Instituţionalizarea cooperării şi parteneriatelor pentru inovare şi accesare de fonduri/ 

4 Obiectiv: 4. Liveability (calitatea vieții) 
 

4 http://www.zmbm.ro/documente/stim-ro-620.html 
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Oraș cu grad sporit de calitate a vieții, locuire confortabilă, infrastructuri de sănătate și educație performante/ Sub-obiectiv: 4.6. Locuire confortabilă, adaptată nevoilor prezente/ Obiectiv: 6. Social_Comunitate unită în diversitate, mediul social incluziv, cu acces echitabil la servicii/ Sub-obiectiv: 6.2. Pondere redusă a populației defavorizate, incluziune socială sporită_ Acțiuni: Eliminarea pungilor de sărăcie și asigurarea unui sistem de locuințe sociale salubru/ 6.3. Minorități protejate, integrate_ Acțiuni: reducerea segregării sociale și promovarea diversității culturale 

5 

Obiectiv: 3. Economie_Economie performantă, dinamică, bazată pe inovație și cercetare, atractivă pentru investitori, cu forță de muncă specializată/ Sub-obiective: 3.1. Activități de cercetare - dezvoltare și inovație, adecvate și multiplicative economic_3.1.3. Realizarea unui centru pentru industrii creative .../ 3.2. Forță de muncă specializată, adaptată necesităților pieței/ 3.3. Climat economic atractiv pentru investitori/ 3.4. Sector IMM competitiv/ 3.5. Economie care utilizează resursele funciare inteligent. Obiectiv: 6. Social_Comunitate unită în diversitate, mediul social incluziv, cu acces echitabil la servicii/ Sub-obiectiv: 6.2. Pondere redusă a populației defavorizate, incluziune socială sporită_ Acțiuni: Calificare și recalificare profesională/ Integrare de activități de economie socială/ 
Obiectiv A: Zona urbană funcţională cu concentrări economice competitive, centre inovatoare şi logistice, puternic legate de pieţele externe/ Direcție de acțiune: Relocare şi dezvoltare productivă inteligentă în ZMBM/  

6 

Obiectiv: 4. Liveability (calitatea vieții) Oraș cu grad sporit de calitate a vieții, locuire confortabilă, infrastructuri de sănătate și educație performante/ Sub-obiectiv: 4.4. Servicii performante de educație/ Obiectiv: 6. Social_Comunitate unită în diversitate, mediul social incluziv, cu acces echitabil la servicii/ Sub-obiectiv: 6.2. Pondere redusă a populației defavorizate, incluziune socială sporită_ Acțiuni: Reducerea ratei de abandon școlar și creșterea oportunităților de incluziune socială/  

7 

Obiectiv: 4. Liveability (calitatea vieții) Oraș cu grad sporit de calitate a vieții, locuire confortabilă, infrastructuri de sănătate și educație performante/ Sub-obiectiv: 4.1. Centru sportiv regional cu infrastructură la standarde europene/ 4.2. Mediu urban sigur/ 4.5. Servicii performante de sănătate adecvate nevoilor cetățenilor/ 
Obiectiv D: Sisteme de servicii publice integrate si durabile, inclusiv transport/ Direcție de acțiune: Sisteme inteligente de management pentru dezvoltare urbană şi rurală  

8 

Obiectiv: 6. Social_Comunitate unită în diversitate, mediul social incluziv, cu acces echitabil la servicii/ Sub-obiectiv: 6.2. Pondere redusă a populației defavorizate, incluziune socială sporită/ 6.3. Minorități protejate, integrate/ 
Domeniu: Instituțional/ Direcții de acțiune: Informare privind utilizarea spațiilor publice, noi facilități pentru cetățeni privind mobilitatea și reglementări rutiere 
Obiectiv E: Guvernare inteligentă şi stimularea participării active la nivel ZMBM/ Direcție de acțiune: Monitorizare locală şi evaluare a fundamentării politicilor publice; gestionarea portofoliului de proiecte la nivel metropolitan 

9 Obiectiv 1. Turism_Oraș atractiv, cu o imagine urbană reprezentativă, pol cultural, cu un sector turistic reprezentativ pentru economia locală/ Sub-obiectiv: 1.1. Oraș 
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cu imagine urbană pozitivă, identitară/ 
Tabel.Obiective SDL 
  Corelarea obiectivelor SDL cu obiective de dezvoltare sectorială de rang superior: - Strategia de Dezvoltare Socială a Municipiului Baia Mare5,  
- Strategia Națională privind  Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei, pentru perioada 2015-

20206, 
este prezentată în tabelul de mai jos:  
Cod ObSp. SDL 

Elemente de planificare SDS Baia Mare / Strategia Națională_ISRS (2015_2020) 
1 Politici Zonale: 3.2_Integrarea comunităților marginalizate/ Masuri: 3.2.2_Integrarea comunităților urbane marginalizate/ 3.2.3_Integrarea comunităților rome 2 
3 

ObSp_1. Dezvoltarea unor servicii sociale proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile din municipiul Baia Mare/ Măsuri: M1.1. Furnizarea serviciilor sociale de prevenire a situațiilor de risc social către locuitorii Municipiului Baia Mare/ Centre sociale 

4 

ObSp_4. Restructurarea și modernizarea sistemului de locuire socială, adaptat nevoii sociale a persoanelor marginalizate/ Măsuri: M4.1. Dezvoltarea facilităţilor de locuire socială la nivelul municipiului Baia Mare/ M4.2. Modernizarea şi extinderea locuinţelor sociale existente 
Politici sectoriale: 2.6_Locuire/ Masuri_2.6.1_Creșterea accesibilității și îmbunătățirea calității locuințelor, în special pentru populația vulnerabilă/ 2.6.2_Dezvoltarea sectorului locuirii sociale  

5 

ObSp_2. Integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile pe piața muncii/ Măsuri: Toate măsurile/ 
Politici sectoriale: 2.1_Ocuparea forței de muncă / Masuri: 2.1.1_Activarea persoanelor sărace care nu sunt angajate, nu sunt înscrise în sistemul de învățământ sau formare profesională/ 2.1.3. Reducerea sărăciei persoanelor încadrate în muncă/  2.1.5_Creșterea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile/ 2.1.6_Dezvoltarea economiei sociale în vederea creșterii oportunităților de angajare pentru grupurile vulnerabile  

6 
ObSp_3. Creşterea accesului nediscriminatoriu şi participării la educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii/ Măsuri: Toate măsurile/ 
Politici sectoriale:2.4_Educație/  Masuri: Masuri: 2.1.1 

 
5 http://www.baiamare.ro/Baiamare/Consiliu%20local/HCL/an%202015/30%20aprilie/hot186_15%20anexa%201.pdf 
6 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf 
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7 

ObSp_1. Dezvoltarea unor servicii sociale proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile din municipiul Baia Mare/ Măsuri: M1.1. Furnizarea serviciilor sociale de prevenire a situațiilor de risc social către locuitorii Municipiului Baia Mare/ M1.2. Dezvoltarea serviciilor sociale specializate integrate, furnizate nediscriminatoriu categoriilor locale de persoane marginalizate social/ 
ObSp_6. Consolidarea şi extinderea capacităţii locale de dezvoltare socială / Măsuri: M6.1. Creşterea capacităţii administrative şi de planificare strategică/ M6.2. Creşterea eficienţei şi performanţelor în acordarea unor servicii de calitate cetăţenilor/  
Obiectiv Specific 5. Promovarea unui stil de viaţă sănătos şi prevenirea îmbolnăvirilor/ Măsuri: toate  măsurile 
Politici sectoriale: 2.3_Servicii sociale/ Masuri_toate masurile  Politici sectoriale: 2.5_Santate/ Masuri_toate masurile 

8 

ObSp_1. Dezvoltarea unor servicii sociale proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile din municipiul Baia Mare/ Măsuri: M1.3. Creşterea accesului şi participării persoanelor vulnerabile la activităţi social-comunitare/ 
ObSp_6. Consolidarea şi extinderea capacităţii locale de dezvoltare socială / Măsuri: M6.3. Promovarea solidarităţii comunitare, participării şi parteneriatului 
Politici sectoriale: 2.7_Participare socială/ Masuri_toate masurile  

9 Transversal_Politici Zonale: 3.2_Integrarea comunităților marginalizate/ Masuri: 3.2.2_Integrarea comunităților urbane marginalizate/ 3.2.3_Integrarea comunităților rome  
 
Tabel.Elemente de planificare 
 6. Planul de acțiune SDL 
În acest capitol este prezentat modul  de stabilirte și operaționalizare a măsurilor necesare atingerii obiectivelor SDL, printr-un proces participativ.  
6.1 Ce măsuri sunt necesare 
6.1.1 Sinteza problemelor și măsurilor necesare, grupurile țintă Problemele şi măsurile identificate au fost structurate pe următoarele sectoare: infrastructură, mobilitate urbană, locurire, spaţii publice urbane, ocupare, educaţie, acces la servicii, comunitate şi imagine publică. Infrastructură_problemele identificate au punctat existența zonelor nesistematizate (în special ZUM), fără racordare la utilitati, dar şi lipsa amenajărilor hidrografice și urbanistice, în special în zona ZUM.  Măsurile necesare a fi întreprinse sunt în principal cele legate de  construirea unei rețele rutiere și de utilități publice în zona de dezvoltare socială a teritoriului SDL, racordarea la rețelele  municipale şi înlocuirea instalaţiilor vechi, reabilitarea urbanistică durabilă a zonelor de intervenție. 
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Mobilitate urbană_problema identificata este tocmai gradul scăzut al mobilităţii populaţiei, în special al celei din zona ZUM, în afara cartierului. În acest sens, se impun dezvoltarea/reabilitarea reţelei rutiere în special din teritoriul SDL, dezvoltarea de noi servicii/rute de transport în comun, respectiv transport şcolar, finalizarea proiectului drumului de centură a municipiului prin sudul teritoriului SDL, dar şi măsuri care să faciliteze accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi. În domeniul locuirii  problemele  identificate sunt cele legate de criza de locuinţe, în special cele sociale sociale, precum şi situaţia legală a acestora.  Acestea pot fi rezolvate dacă se intervine prin  legalizarea (autorizarea) locuirii in SDL/ZUM în teritoriul SDL, identificarea şi dezvoltarea urbanistică a zonelor de locuire socială adecvate stării sociale a beneficiarilor, reabilitarea şi/sau renovarea locuinţelor vechi, inclusiv  reabilitarea termică. Spaţii publice urbane_problema principala este lipsa infrastructurii comunitare, în toată zona SDL 
existând o lipsa acută a spaţiilor recreative, de petrecere a timpului liber şi a activitaţilor de educaţie 
non-formală (copii, tineri, bătrâni), edificiilor culturale, centre comunitare, spatii verzi amenajate. În 
acest domeniu cele mai oportune măsuri vizează centrele comunitare sociale  integrate 
(multifuncţionale), a furnizorilor de servicii sociale şi a centrului pentru copiii străzii,   regenerarea  
spaţiilor publice urbane ca zone de integrare socială şi dialog comunitar (spaţii verzi, de joacă, spaţii 
culturale şi de petrecere a timpului liber) precum şi realizarea unei infrastructuri sanitare cu toalete 
și dușuri cu apă caldă și rece în zona locuințelor improvizate. 
Locuire_In teritoriul SDL exista zone de locuire improvizata, zone de baraci in ZUM, locuinte în stare 
avansată de uzură a instalaţiilor tehnice şi edilitare, izolaţii termice şi fonice de calitate slabă, cu 
lucrări curente de întreţinere a clădirilor nerealizate, și prin urmare, un cost ridicat al cheltuielilor de 
întreţinere. Din cauza situație neclare juridic, sunt limitate interventiile în ZUM, în special cele 
referitoare la infrastructura, mobilitate și în general, interventiile pentru imbunatatirea nivelului de 
trai. Solutiile identificate sunt: legalizarea în ZUM (unde este posibil) / soluții de relocare cu pachet 
de măsuri complementare de integrare, desegregare socială. 
Ocupare_ Nivelul scăzut de educaţie, abandonul şcolar timpuriu, şi lipsa calificărilor formale restrâng 
orizontul membrilor ZUM în găsirea locurilor de muncă, Locuitorii din teritoriul SDL (inclusiv cei din 
ZUM) au beneficat în ultimii ani de posibilitatea participării la diferite cursuri de perfecţionare 
organizate pe anumite linii de finaţare, dar cu toatete acestea inţiativele de antreprenoriat social au 
întârziat să apară. Solutia prrioritară identificată: Furnizarea adecvata profilului social al grupurilor 
tinta de  servicii pe piata muncii locale. 
Educație_ Unităţile şcolare care deservesc teritoriul SDL  se confrunta cu probleme legate de 
numărul mare de copii precum lipsa unor dotări şi amenajări.  Analfabetismul, abandonul şcolar 
timpuriu reprezintă fenomene a căror procentaj este semnificativ, îngrijorăror fiind faptul că 
acestea riscă să se perpetueze şi asupra generaţiilor tinere. Cauzele sunt diverse dar pot fi 
sintetizate prin lipsa unor programe educative și de formare adaptate. Solutiile identificate sunt: 
Cresterea aportului educatiei non-formale (cultural-artistică, sportivă, ecologică, civică)  la 
dezvoltarea personală a noi generatii; Creșterea capacității, diversității furnizării de servicii 
educaționale formale adecvate copiilor/ elevilor din zone marginalizate; Construcția parteneriatului 
Școală - Comunitate - Părinți prin creșterea capacității partenerilor de participare activă în cadrul 
acestuia.  
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Acces la servicii_Rezidenţii din Zona Craica au semnalat dificultăţile pe care le întâmpină în 
accesarea anumitor servicii, fie că este vorba de serviciile de sănătate, de cele pentru ocupare sau de 
accesare a drepturilor sociale.   Discriminarea este prezentă în toate formele sale. Nu exista servicii 
publice in apropiere si locuitorii si-au exprimat dorinta de a avea in comunitate diverse servicii care 
momentan nu exista. Intervenţiile efectuate până în prezent au  fost îngreunate şi datorită lipsei 
unei abordări integrate, comunitare și a unei metodologii interinstitutionale. Solutiile identificate 
sunt: Descentralizarea locală a serviciilor publice prin crearea și funcționarea punctelor de lucru din 
spatii publice urbane/ centre comunitare - sociale  multifunctionale; Diminuarea segregarii și 
discriminarii institutionale. 
Comunitate_ Locuinţele construite ilegal, pe un teren care nu le aparţine au împiedicat dezvoltarea 
sentimentului de proprietate şi de apartenenţă din rândul locuitorilor ZUM. De aici şi dezinteresul 
acestora faţă de  tot ce inseamnă binele comunităţii, aspect, igienă relaţii intercomunitarea, unitate 
în reprezentarea intereselor comune. În acţiunile de igienizare a zonei  s-au implicat un număr relativ 
redus de locuitori, în condiţiile în care salubrizarea era una dintre cele mai stringente aspecte 
semnalate de către aceştia. Solutiile identificate sunt: 
Identitate vizuală_Problema centrala care creeaza imaginea negativă a ZUM și implicit a cartierului 
se referă la problemele legate de situația igienică din ZUM. Un alt aspect deloc de neglijat este 
infractionalitatea relativ ridicată în teritoriul SDL. Situația uneori tensionata dintre populația roma și 
ne-roma creeaza la rândul ei probleme de imagine în special prin reflectarea din mass-media.  
Solutiile identificate sunt: Definirea elementele unei identitatii vizuale asumate de comunitatea 
SDL/ZUM si promovarea ei in toate actiunile/ proiectele din zona; Transpunerea principiilor/ 
valorilor integrate in identitatea vizuala in procesele de analiza si decizie ale dezvoltarii integrate a 
zonelor SDL/ZUM. 
 
O prezentare extinsă a problemelor identificate și a măsurilor de soluționare, diminuare a lor este prezentată în:  
ANEXA 17: Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva principalele probleme din teritoriu.  
 Iar  sinteza măsurilor selectate de către Comitetul Director al GAL Baia Mare ca necesare de întreprins prin SDL este prezentat în Documentul F. 
6.1.2 Corelarea cu documentațiile strategice, inclusiv cu Planul de Mobilitate Urbană Conform Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Baia Mare (2017-2030)7, măsurile de 
infrastructură și mobilitate urbană ale SDL sunt corelate cu Direcțiile de Acțiune/ Domenii conform 
tabelului de mai jos: 

Masura SDL Masura/ interventia (PMUD) 

 
7http://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Plan-de-mobilitate-urbana-durabila/Plan-de-
Mobilitate-Urbana-Durabila--Municipiul-Baia-Mare/ 
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1.1. Proces inițiat de reabilitare/ modernizare a infrastructurii de acces și utilități publice a teritoriului SDL/ ZUM - ca suport al dezvoltării integrate a zonei. 

Domen: Infrastructura de circulații/ Dir. de Acțiune: Creșterea conectivității rețelei rutiere în zone cu densitate redusă a rețelei (inclusiv zonele nou introduse în intravilan)(P23)/ Reabilitarea infrastructurii rutiere (P25) 
2.1. Transportul elevilor (achiziție/ contractare autobuze/ microbuze scolare) din SDL/ZUM către unitățile de învățământ liceale/ profesionale. 

Domen: Transport public/ Dir. de actiune: Adaptarea parcului de vehicule la exigențele actuale ale utilizatorilor și la cerințele de eficiență energetic(P11)/ Încurajarea dezvoltării unui comportament de deplasare durabilă prin satisfacerea nevoii de deplasare a elevilor (P15) 
2.2. Extinderea infrastructurii de transport public in teritoriul SDL Domen: Transport public/ Dir. de actiune: Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic (P19) 
Tabel.Masuri SDL vs.PMUD 
 
6.1.3 Contribuţia măsurilor la temele secundare FSE 
Intervenţiile prevăzute în cadrul domeniului major de intervenţie III. Spaţii Publice Urbane -  Centrul Comunitar Multifunctional SDL - construcție/ dotare-echipare/ amenajare zonă limitrofă (spații verzi, locuri de joacă, teren de sport) şi Extindere/reorganizare_Centrul Social Multifunctional Somaschi/ Macului si regenerare urbana in zona verde adiacenta, precum şi cele cuprinse în domeniul V. Ocupare prin Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” (SES) - Caramidaria MBM&Co (fabricarea caramizilor, a materialelor de constructii), centrul de formare profesionala in constructii, Centrul Social "Atelier" (SES)/ Somaschi - reciclare deșeuri lemnoase > mobilier urban/ artefacte handmade, vor contribui la tema secundară sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Tema secundară – nediscriminare este atinsă prin intervenţiile din domeniul Educaţie - Centrul Social "Atelier" - Clubul ETICO_Next GENeration (activitati cultural/ educationale in/non formale: cursuri, ateliere, evenimente culturale), Spatii amenajate, terenuri de sport in vecinatate, domeniul Acces Servicii -  Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” - furnizare servicii: igienă, mediere socio - medicala - educatie, consiliere profesionala (SES), Centru Social Anti_Drog - echipare, furnizare servicii: dezintoxicare, asistență socio - medicală, terapie, servicii alternative; Extindere_Centrul Social Multifunctional Somaschi/ Macului - dotare/ echipare și furnizare servicii mobile (centrul de voluntariat, igienă personală, studio arte - unitate mobila) şi  Cabinet stomatologic (serviciu social) - vecinătatea ZUM. Serviciile, activităţile şi actiunile oferite în cadrul acestor centre vor garanta accesul tuturor locuitorilor din teritoriul SDL.   Componenta inovare este atinsă prin intervenţiile Centrul Comunitar Multifunctional SDL in 
cadrul acestuia oferindu-se servicii educationale pentru adulti, servicii personalizate de ocupare, 
educationale pentru copii, socio-medicale, etc. prin metode şi tehnici nonformale.  De asemnea, 
activitățile realizate în cadrul serviciului mobil (transport la punctele de igienizare, școala mobila, 
punct info mobil, monitorizare, promovare evenimente, etc.) este un serviciu experimental nou în 
zona. (Intervenţia Extindere_Centrul Social Multifunctional Somaschi/ Macului - dotare/ echipare și 
furnizare servicii mobile (centrul de voluntariat, igienă personală, studio arte - unitate mobila). 
Implicarea comunității în regenerarea/reamenajarea spatiilor urbane publice (clădiri și spatii verzi), 
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prin participare voluntară atât în amenajari cât și în gestionarea și monitorizarea ulterioară, precum 
și în atragerea de fonduri private în special de la investitorii din zona, sunt elemente în plus care 
sporesc dimensiunea de inovare în teritoriul SDL. 
6.1.4 Contribuţia măsurilor la temele orizontale  Tema orizontala 1_ dezvoltarea durabilă (protectia mediului)_Intervenţiile din DLRC vor crea un impact pozitiv asupra dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor de etnie romă şi a persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială. Principiile dezvoltării durabile în vederea asigurării protecţiei mediului vor fi respectate prin utilizarea raţională a resurselor disponibile în cadrul centrelor, prin reciclarea deşeurilor şi prin prevenirea poluării factorilor de mediu. În ceea ce priveşte dimensiunea economică a dezvoltării durabile, se vor crea noi locuri de muncă, încurajându-se dezvoltarea de astfel de soluţii la nivelul SDL si ZUM. Toate acestea se regăsesc în intervenţiile din domeniul Ocupaţie prin Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” (SES) - Caramidaria MBM&Co (fabricarea caramizilor, a materialelor de constructii), formare profesionala in constructii, SES mestesuguri traditionale (handmade), formare/ reconversie profesionala in meseriile/ SES; facilitare ucenicie, job_shadow_ing, internship), respectiv prin Centrul Social "Atelier" (SES)/ Somaschi - reciclare deșeuri lemnoase > mobilier urban/ artefacte handmade,  Tema orizontală 2_ egalitatea de șanse, non-discriminarea, egalitatea între femei și bărbați_În procesul de recrutare al echipei de management, de implementare şi a grupului ţintă se va respecta principiul egalităţii de gen. De asemenea, se va asigura accesul la activităţile proiectului a unui număr proporţional de femei şi de bărbaţi. Se va urmări combaterea stereotipurilor, a prejudecăţilor şi a îndoielilor legate de abilitatea persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială şi a romilor, de a învăţa şi de a participa activ la viaţa comunitară, deoarece percepţia socială are o contribuţie importantă la destinul profesional, şi nu numai, al oamenilor.  Incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile se va realiza prin intervenţiile Centrul Comunitar Multifunctional SDL in cadrul acestuia oferindu-se servicii educationale pentru adulti, servicii personalizate de ocupare, educationale pentru copii, socio-medicale, Centrul Social "Atelier" - Clubul ETICO_Next GENeration (activitati cultural/ educationale in/non formale: cursuri, ateliere, evenimente culturale) / Spatii amenajate, terenuri de sport in vecinatate, respectiv prin  Centrul Comunitar Multifunctional ”PostFunduș” - furnizare servicii: igienă, mediere socio - medicala - educatie, consiliere profesionala (SES).  
6.1.5 Combaterea segregării rezidențiale Măsurile şi intervenţiile propuse au rolul de a asigura desegregarea rezidenţială care există în acest moment, dar şi de a asigura acţiuni de combatere a segregării precum şi de prevenire a apariţiei fenomenului.  În domeniul educaţiei combaterea segregării este susţinută prin activităţile din cadrul Centrului de perfecţionare a cadrelor didactice care se vor axa pe însuşirea de metode de învăţare activă şi de comunicare cu copiii şi părinţii provenind din zone defavorizate dar şi prin Centrul Social Atelier în cadrul căruia se vor derula activităţi cultural/ educaţionale in/non formale: cursuri, ateliere, evenimente culturale de promovare a interculturalităţii,  evenimente sportive la care să participe toţi copiii din SDL. De asemenea prin intervenţia II.2.1 V Transportul elevilor (achiziție/ contractare autobuze/ microbuze scolare) din SDL/ZUM către unitățile de învățământ liceale/ profesionale se urmăreşte asigurarea accesului la educaţie prin facilitarea transportului la unităţile de învăţământ. 
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În ceea ce priveşte ocuparea Centrul Comunitar Multifuncţional SDL şi Centrul Social Atelier Somaschi vor oferi posibilitatea de participare la cursurile de formare/reconversie profesională şi cele de formare antreprenorială tuturor locuitorilor din teritoriul SDL. Vor încuraja angajarea membrilor comunităţii Craica alături de cei din comunitatea majoritară.   Serviciile de igienă, mediere socio- medicală- educaţie, cele de aisgurare a igienei personale, consiliere şi cabinetul stomatologic şi campaniile de informare referitoare la o viaţă sănătoasă vor asigura accesul  locuitorilor din ZUM şi teritoriul SDL, având astfel rolul de a contribui la combarerea segregării si din acest punct de vedere. Măsurile de punere în legalitate a membrilor ZUM (inclusiv accesul la uitlităţi) vor duce la creşterea calităţii vieţii acestora şi la reducerea sau dispariţia decalajului care există in acest moment, din această cauză, faţă de populaţia majoritară.  Membrii ZUM vor fi implicaţi în mod continuu şi consecvent, alături de membrii comunităţii majoritare în procesele participative de dezvoltare a zonei: strategie/ planuri de urbanism zonale/ programe/ proiecte, darşi în activităţi de amenajare şi conservare a bunurilor comune.  Aceste măsuri vor contribui la întărirea sentimentului de proprietate şi apartenenţă, dar şi la creşterea gradului de coeziune între membrii ZUM, ZUM – teritoriul SDL, scăzându-se astfel riscul de apariţie şi/sau perpetuare a fenomenelor de segregare şi autosegregare. 
6.1.6. Asigurarea sustenabilității intervenției DLRC Interventiile DLRC sunt astfel concepute incat sa ofere o dezvoltare sustenabila a teritoriului. O infrastructură socială capabilă să răspundă nevoilor tot mai diversificate a multitudinii categoriilor sociale defavorizate (copii, tineri, adulți vârstnici, persoane de etnie romă etc) asigură în primul rând sănătatea populației, care conduce automat la dezvoltare socială și economică. Prin implicarea voluntarilor din SDL si ZUM se urmareste crearea unui dialog intercultural, interetnic, de activism comunitar. Comunitatea marginalizata va fi implicata in activitati de genul “comitete de cartier active”, actiuni de voluntariat,  programme de ecologizare, salubrizare si igienizare in special in ZUM, acestia vor fi implicate, impreuna cu cei din SDL in amenajarea cartierului si a imprejurimilor acestuia. Totodata, cei care au anumite talente si abilitati, vor fi promovati ca modele de bune practice in comunitate. Functionalitatea centrelor din teritoriu 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. In ceea ce priveste identitatea comunitara, se vor accesa fonduri pentru a creste nivelul de asumare si valoare a centrului multifunctional, pentru a personaliza unitatea in sine. La nivelul ZUM, va exista personal angajat care sa-i inteleaga, sa comunice eficient cu ei, sa-i mobilizeze si sa-i ajute sa se organizeze pentru a depasii conditiile in care se afla si pentru o mai buna acceptare a populatiei majoritare. Interventiile DLRC, au fost în aşa fel concepute încât să asigure rezultate direct verificabile, de care să beneficieze în mod direct grupurile ţintă (beneficiarii direcţi), dar şi beneficiarii indirecţi, asigurându-se astfel o replicare parţială a rezultatelor.  Reuşita interventiilor, activităţile promovate, vor permite multiplicarea lor prin transmiterea mesajului de egalităţi de şansă  si dezvoltare durabila în alte cartiere din municipiul Baia Mare.  În scopul asigurării multiplicării rezultatelor acestea vor fi  promovate participativ prin toate masurile de dezvoltare ale zonei. Proiectele din teritoriu vor fi sustinute post – implementare, prin implicarea personalului calificat.  
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Se va  acorda o gama variata de servicii profesionale, ceea ce va contribui la dezvoltarea comunitara, la cresterea capacitatii GAL, de a sustine si ulterior interventiile DLRC. 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. Perfectionarea procedurilor de lucru, lectiile invatate in cadrul acestor interventii sunt oportune si se pliaza pe misiunea asumata de furnizare de servicii de incluziune sociala de calitate, importanta fiind continua perfectionare a muncii si alinierea la practica europeana in domeniu si la nevoile realitatii sociale prezente.  Sustenabilitatea va fi asigurata prin utilizarea expertizei profesionale constituite in cadrul GAL si prin facilitarea transferului de cunostinte si competente catre alte organizatii si specialisti implicati in activitati. In asa fel au fost prevazute resursele incat structurile nou create si nu numai, vor functiona dupa finalizarea implementarii atat din punct de vedere institutional cat si financiar. Pe termen lung, interventiile DLRC contribuie la dezvoltarea durabila a teritoriului, prin cresterea calitatii vietii comunitatii.  Specialiștii angajati vor furniza serviciile necesare în zonă, într-o manieră constantă și sistematică.  Interventiile DLRC acopera nevoile identificate si genereaza dezvoltare atat in perioada de implementare cat si dupa finalizarea lor, interventiile demonstrand ca sunt realiste si sustenabile, inca din momentul initierii si ca vor aduce beneficii si mai departe de limita de timp propusa. Beneficiarii strategiei DLRC si a proiectelor pe care le va genera intr-un orizont larg de timp, indiferent de domeniul abordat, cauta, de o maniera active, prelungirea efectelor pozitive, pe o perioada nedeterminata, astfel incat rezultatele proiectului sa fie vizibile, dincolo de scopul imediat al prezentului. Echipamentele, dotarile achizitionate vor asigura o buna parte din baza materiala necesara pentru sustenabilitatea DLRC. Cunostintele dobandite de beneficiarii DLRC se vor reflecta direct in calitatea vietii comunitatii locale din SDL si ZUM. Activitatile Centrelor Comunitare vor continua adresandu-se aceleiasi categorii de beneficiari (comunitatea roma si persone aflate in risc de saracie si excluziune sociala), serviciile puse la dispozitia  acestora putand fi diversificate dupa necesitatile SDL si ZUM. 
6.2 Măsuri prioritare În acest capitol sunt identificate măsurile prioritare ale SDL. 
6.2.1 Prioritizarea măsurilor Acțiunile GAL Baia Mare prin care au fost implicați membrii comunității SDL/ZUM în identificarea și stabilirea măsurilor prioritare și rezultatele acestui proces sunt: - organizarea celor 3 focus grupuri (cu reprezentanții comunității sub 30 de ani și peste 30 de ani, precum și cu reprezentanții instituțiilor publice) în care au fost analizate problemele cu care se confruntă și au furnizat opinii cu privire la măsurile necesare pentru soluționarea acestora. - întâlnirile publice 3 (cu tema: identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL, transmiterea - completarea și colectarea fișelor de măsuri/ intervenții din teritoriul SDL) și 4 (de prioritizare a propunerilor de proiecte propuse prin consultări, ocazie cu care a fost susținut un exercițiu de elaborarea a ”arborelui problemelor”) - întâlniri ale membrilor echipei care a realizat studiul de referință cu factori interesați în dezvoltarea teritoriului SDL/ZUM aparținând societății civile locale, administrației publice locale și mediului de afaceri.  
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Concluziile și documentele realizate în cadrul acestor activități au fost structurate pe domeniile de intervenție specificate de ghid și prioritizate prin aplicarea unui exercițiu de p-rioritizare în cadrul  întâlnirii publice 4.  
Documentul suport I oferă un exemplu de prioritizare a măsurilor conform partenerilor din GAL.  
Lista finală cu măsurile prioritare pentru dezvoltarea teritoriului SDL și integrarea ZUM, cu menționarea obiectivului specific al SDL la care contribuie, este următoarea:  
Tabel initial: 

Ob. Specific Măsura 
1_Proces inițiat de reabilitare/ modernizare a infrastructurii de acces și utilități publice a teritoriului SDL/ ZUM - ca suport al dezvoltării integrate a zonei. 

1.1_Construirea rețelei rutiere și de utilități publice în zona de dezvoltare social SDL ZUM (Craica) și racordarea la rețelele  municipale 
2_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. 

2.1_Dezvoltare/reabilitare retele rutiere in special in ZUM/ zone cu proiecte de locuire sociala SDL 
2.2_Dezvoltarea de noi servicii/rute de transport in comun si transport scolar 

3_Spații publice urbane - spatii de manifestare, participare, integrare  socială - modele de dezvoltare urbană SMART.    
3.1_Infiintarea/extindere/modernizare/amenajare/reabilitare de centre comunitare/ sociale  integrate (multifunctionale) - cu funcții integrate: 
3.2_Regenerarea  spatiilor publice urbane ca zone de integrare sociala si dialog comunitar (spatii verzi, de joaca si loisir, spatii culturale si de petrecere a timpului liber) 

4_Politică locală de locuire socială, elaborată și aplicată participativ, cu initierea proiectelor pilot în zona SDL/ ZUM   
4.1_Legalizarea (autorizarea) locuirii in SDL/ZUM  
4.2_Identificarea si dezvoltarea urbanistica a zonelor de locuire sociala adecvate starii sociale a beneficiarilor  

5_Potențial profesional si antreprenorial al zonei SDL/ ZUM identificat și valorificat  prin instrumente SMART ”hard” & ”soft”.  

5.1_Furnizarea adecvata profilului social al grupurilor tinta de  servicii pe piata muncii locale: consiliere profesionala/ formare profesionala / cautarea unui loc de munca - angajare/ medierea muncii.  
5.2_Evaluarea, formarea si sustinerea antreprenoriatului in randul grupurilor sociale asistate zonal SDL/ZUM,  
5.3_Promovarea antreprenoriatului social (SES)/ atragerea de investitii pentru crearea de locuri de munca, adaptate conditiilor locale si grupurilor vulnerable (romi, tineri, femei, etc.) 

6_Dezvoltarea infrastructurii educaționale 6.1_Extinderea, modernizarea sistemului zonal de 
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a teritoriului SDL/ZUM și adaptarea lui la nevoile de dezvoltare durabilă a zonei. învățământ formal ca centre sociale de cartier  
6.2_Creșterea capacității, diversității furnizării de servicii educaționale formale adecvate copiilor/ elevilor din zone marginalizate, favorizând ointegrarea lor socială și multiplicand oportunitățile lor de dezvoltare personală, 
6.3_Construcția sustenabilă a parteneriatului Școală - Comunitate - Părinți prin creșterea capacității partenerilor de participare activă în cadrul acestuia.  
6.4_Cresterea aportului educatiei non-formale (cultural-artistică, sportivă, ecologică, civică)  la dezvoltarea personală a noi generatii prin dezvoltarea infrastructurii specific si cresterea capacitatii zonei SDL/ZUM de administrare si de diversificare a serviciilor specific furnizate 
6.5_Dezvoltarea de servicii de educatie continua, invatare pe tot parcursul vietii, pentru toate categoriile de populație din teritoriul SDL/ZUM 

7_Prezența crescută a serviciilor  în zonă și în consecință, a performanței indicatorilor de integrare a (populației) ZUM  în teritoriu SDL. 

7.1_Diminuarea segregarii și discriminarii institutionale 
7.2_Descentralizarea locală a serviciilor publice prin crearea și funcționarea punctelor de lucru din spatii publice urbane in centre comunitare - sociale  multifunctionale; 
7.3_Creștere indicatorilor de performanță a serviiciilor publice furnizate în teritoriul SDL/ZUM printr-o abordare integrată, de colaborare partenerială, aplicată prin metode, instrumente SMART. 

8_Prezența crescută a serviciilor  în zonă și în consecință, a performanței indicatorilor de integrare a (populației) ZUM  în teritoriu SDL. 

8.1_Campanii de facilitare comunitara, de creștere a capacității (impactului) de reprezentare activă a locuitorilor zonei in procesele de luare a deciziilor locale cu privire la actiunile din zona SDL/ZUM 
8.2_Elaborarea si aplicarea participativa a politicilor locale/ planurilor zonale sociale: de_segregare,  combatere a discriminarii, cresterii nivelului de siguranta  in zonele SDL/ZUM. 
8.3_Crearea și asigurarea funcționării echipelor proiectelor de dezvoltare din zona SDL/ZUM cu participarea reală/ utilă a reprezentanților 
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beneficiarilor direcți. 
9_O nouă identitate teritorială, definită și promovată participativ prin toate măsurile/ proiectele de dezvoltare ale zonei. 

9.1_Definirea unei identitatii vizuale asumate de comunitatea SDL/ZUM si promovarea ei in toate actiunile/ proiectele din zona 
9.2_Transpunerea principiilor/ valorilor integrate in identitatea vizuala in procesele de analiza si decizie ale dezvoltarii integrate a zonelor SDL/ZUM. 

Tabel.Obiectie vs. Masuri SDL/Tabel initial/intermediar_inserat eronat  
Prin Clarificare nr.76671/31.01.2018_pct.2 (Raspuns GALBM cu nr.30/05.02.2018 SDL) , se modifica tabelul anterior astfel: 
 
 
Ob. Specific Măsura 
1. Proces inițiat de reabilitare/ 
modernizare a infrastructurii de acces și 
utilități publice a teritoriului SDL/ ZUM - 
ca suport al dezvoltării integrate a zonei. 

1.1. Construirea rețelei rutiere și de utilități 
publice în zona de dezvoltare social SDL/ ZUM 
(Craica) și racordarea la rețelele  municipale 

2. 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. 

2.1. Dezvoltarea / diversificarea transportului in 
comun si transport scolar; 

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

3.1. Centre comunitare/ sociale  integrate 
(multifunctionale) 

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

4.1. Identificarea si dezvoltarea urbanistica a 
zonelor de locuire sociala adecvate starii sociale a 
beneficiarilor. 
4.2. Solutionarea  (identificarea soluțiilor) locuirii 
neautorizate din zona de siguranta a CF uzinale. 

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

5.1. Promovarea antreprenoriatului social (SES)/ 
atragerea de investitii pentru crearea de locuri de 
munca, adaptate conditiilor locale si grupurilor 
vulnerable (romi, tineri, femei, etc.); 
5.2. Furnizarea adecvata profilului social al 
grupurilor tinta de  servicii pe piata muncii locale: 
consiliere profesionala/ formare profesionala / 
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cautarea unui loc de munca - angajare/ medierea 
muncii; 

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

6.1. Creșterea capacității, diversității furnizării de 
servicii educaționale formale adecvate copiilor/ 
elevilor din zone marginalizate; 
6.2. Cresterea aportului educatiei non-formale 
(cultural-artistică, sportivă, ecologică, civică)  la 
dezvoltarea personală a noi generatii; 
6.3. Extinderea capacitatii, amenajarea spatiilor, 
dotarea si adaptarea metodelor de invatamant 
formal la particularitatile grupurilor sociale 
marginalizate; 

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

7.1. Descentralizarea locală a serviciilor publice 
prin crearea și funcționarea punctelor de lucru din 
spatii publice urbane/ centre comunitare - sociale  
multifunctionale 

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

8.1. Servicii de facilitare comunitara, de creștere 
a capacității (impactului) de reprezentare activă a 
locuitorilor zonei in procesele de luare a 
deciziilor locale cu privire la actiunile din zona 
SDL/ZUM 

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

9.1. Definirea si  promovarea  unei noi identitati 
vizuale asumate de comunitatea SDL/ZUM si 
promovarea ei in toate actiunile/ proiectele din 
zona 

 
Această formă a Planului de Acțiuni a stat la baza elaborării și este corelată cu Anexa  18: Distribuția măsurilor pe zonele din teritoriul SDL, pe modelul arătat în Tabelul 6. și  Anexa 19: Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții (Capitolul 6.2.2. Abordarea integrată), cu lista indicativă de intervenții (Capitolul 6.3) și  Anexa 20_privind complementaritatea intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții precum și cu  Anexa 23_Bugetul SDL. Conform acestui cadru strategic de referință, intervenția 6.3.1. ”Renovări, reamenajări clădiri, spații unități școlare (2 școli gimnaziale) este integrată în măsura 6.3. ” Extinderea capacitatii, amenajarea spatiilor, dotarea si adaptarea metodelor de invatamant formal la particularitatile grupurilor sociale marginalizate” a Obiectivului Specific 6 ”Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM și adaptarea lui la nevoile de dezvoltare durabilă a zonei”.  8 

 
8 solicitarea de clarificari nr. 76671/31.01.2018, inregistrata la GAL Baia Mare sub nr. 29/1.02.2018 vizand Strategia de 
Dezvoltare Locala Baia Mare. 
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  Această listă a fost aprobată de Comitetul Director al GAL, stabilindu-se perioadade implementare și sursa de finanțare identificată pentru aplicarea măsurii. Datele centralizate sunt prezentate în anexa finală 23. Bugetul SDL. Perioada de planificare SDL, de aplicare a măsurilor este 2018-2023. 
6.2.2 Abordarea integrată Tabelel de mai jos prezintă caraterul  integrat la nivelul teritoriului SDL  (tabelul 6), caracterului multisectorial al măsurilor incluse precum și  complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR și măsurile soft de tip FSE (în tabelul 7):  
ANEXA 18. Distribuția măsurilor pe zonele din teritoriul SDL, pe modelul arătat în Tabelul 6. 
 
Măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor din teritoriul SDL  (sinteza măsurilor de la secțiunea 6.1.1 prioritizate în secțiunea 6.2.1) Ter

itor
iul  

SDL
 

ZUM
   

1.1. Construirea rețelei rutiere și de utilități publice în zona de dezvoltare social SDL/ ZUM (Craica) și racordarea la rețelele  municipale ■ ■ 
2.1. Dezvoltarea / diversificarea transportului in comun si transport scolar; ■ ■ 
3.1. Infiintarea/extindere/modernizare/amenajare/reabilitare de centre comunitare/ sociale  integrate (multifunctionale). ■ ■ 
4.1.Identificarea si dezvoltarea urbanistica a zonelor de locuire sociala adecvate starii sociale a beneficiarilor. ■  
4.2. Solutionarea  (identificarea soluțiilor) locuirii neautorizate din zona de siguranta a CF uzinale. ■  
5.1. Promovarea antreprenoriatului social (SES)/ atragerea de investitii pentru crearea de locuri de munca, adaptate conditiilor locale si grupurilor vulnerable (romi, tineri, femei, etc.); 

  

5.2. Furnizarea adecvata profilului social al grupurilor tinta de  servicii pe piata muncii locale: consiliere profesionala/ formare profesionala / cautarea unui loc de munca - angajare/ medierea muncii; 
■ ■ 

6.1. Creșterea capacității, diversității furnizării de servicii educaționale formale adecvate copiilor/ elevilor din zone marginalizate, favorizând integrarea lor socială și multiplicand oportunitățile lor de dezvoltare personală, 
■ ■ 

6.2. Cresterea aportului educatiei non-formale (cultural-artistică, sportivă, ecologică, civică)  la dezvoltarea personală a noi generatii prin dezvoltarea infrastructurii specific si cresterea capacitatii zonei SDL/ZUM de administrare si de diversificare a serviciilor specific furnizate 

■ ■ 

6.3. Extinderea capacitatii, amenajarea spatiilor, dotarea si adaptarea metodelor de invatamant formal la particlaritatile grupurilor sociale marginalizate; ■ ■ 
7.1. Descentralizarea locală a serviciilor publice prin crearea și funcționarea punctelor de lucru din spatii publice urbane/ centre comunitare - sociale  multifunctionale; 

■ ■ 

8.1. Servicii de facilitare comunitara, de creștere a capacității (impactului) de ■ ■ 
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reprezentare activă a locuitorilor zonei in procesele de luare a deciziilor locale cu privire la actiunile din zona SDL/ZUM 
9.1. Definirea si  promovarea  unei noi identitati vizuale asumate de comunitatea SDL/ZUM si promovarea ei in toate actiunile/ proiectele din zona ■ ■ 

Tabel 5.Masuri  pt.rezolvarea problemelor  
 
ANEXA 19: Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții 
 
Tabel 6. Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții 

Măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor din teritoriul SDL  (sinteza măsurilor de la secțiunea 6.1.1 prioritizate în secțiunea 6.2.1) 

■  Tangibile (Hard) 
■ Intangibile  (Soft) 
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1.1. Construirea rețelei rutiere și de utilități publice în zona de dezvoltare social SDL/ ZUM (Craica) și racordarea la rețelele  municipale 
■        

2.1. Dezvoltarea / diversificarea transportului in comun si transport scolar; ■        
3.1. Infiintarea/extindere/modernizare/amenajare/ reabilitare de centre comunitare/ sociale  integrate (multifunctionale). 

   ■     

4.1.Identificarea si dezvoltarea urbanistica a zonelor de locuire sociala adecvate starii sociale a beneficiarilor.  ■       
4.2. Solutionarea  (identificarea soluțiilor) locuirii neautorizate din zona de siguranta a CF uzinale.   ■      
5.1. Promovarea antreprenoriatului social (SES)/ atragerea de investitii pentru crearea de locuri de munca, adaptate conditiilor locale si grupurilor vulnerable (romi, tineri, femei, etc.); 

   ■     

5.2. Furnizarea adecvata profilului social al grupurilor tinta de  servicii pe piata muncii locale: consiliere profesionala/ formare profesionala / cautarea unui loc de munca - angajare/ medierea muncii; 

    ■    

6.1. Creșterea capacității, diversității furnizării de servicii educaționale formale adecvate copiilor/ elevilor din zone marginalizate, favorizând integrarea lor socială și multiplicand oportunitățile lor de dezvoltare personală, 

    ■    
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6.2. Cresterea aportului educatiei non-formale (cultural-artistică, sportivă, ecologică, civică)  la dezvoltarea personală a noi generatii prin dezvoltarea infrastructurii specific si cresterea capacitatii zonei SDL/ZUM de administrare si de diversificare a serviciilor specific furnizate 

    ■    

6.3. Extinderea capacitatii, amenajarea spatiilor, dotarea si adaptarea metodelor de invatamant formal la particlaritatile grupurilor sociale marginalizate; 
     ■   

7.1. Descentralizarea locală a serviciilor publice prin crearea și funcționarea punctelor de lucru din spatii publice urbane/ centre comunitare - sociale  multifunctionale; 
      ■  

8.1. Servicii de facilitare comunitara, de creștere a capacității (impactului) de reprezentare activă a locuitorilor zonei in procesele de luare a deciziilor locale cu privire la actiunile din zona SDL/ZUM 

       ■ 

9.1. Definirea si  promovarea  unei noi identitati vizuale asumate de comunitatea SDL/ZUM si promovarea ei in toate actiunile/ proiectele din zona 
       ■ 

 
6.3 Lista indicativă de intervenții Din măsurile prioritizate (la secțiunea 6.2.1), Comitetul Director al GAL a decis asupra intervențiilor din lista indicativă prezentată mai jos,  pe baza căreia va dezvolta viitoarele proiecte POR sau POCU pe care intenționează să le depună spre finanțare în etapa III a mecanismului DLRC, în cazul în care SDL este selectată în etapa a-II-a.   

Cod Ob sp Cod Mas Cod  Interv Interventii 
1 1 1 Amenajare infrastructura urbană zonală_SDL - nivelare teren/ parcelare, construire și racordare infrastructură acces și utilități 
2 1 1 Transportul elevilor (achiziție/ contractare autobuze/ microbuze scolare) din SDL/ZUM către unitățile de învățământ liceale/ profesionale. 
2 1 2 Extinderea infrastructurii de transport (nepoluant) in teritoriul SDL 
3 1 1 Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” - construcție/ dotare-echipare/ amenajare zonă limitrofă (spații verzi, locuri de joacă, teren de sport);  
3 1 2 Centru Social Anti_Drog (dezintoxicare, asistență socio - medicală, terapie, servicii alternative) 
3 1 3 Extindere/reorganizare_Centrul Social Multifunctional Somaschi/ Macului si regenerare urbana in zona verde adiacenta; 
4 1 1 Complex de locuinte sociale (1/5 blocuri x 60 apart)/ Ariesului  
4 1 2 Locuinte provizorii/ asistate social pe durata constructiei locuintelor sociale. 
4 2 1 Evaluarea si solutionarea (legalizarea situatiei) pe baza celor mai bune practici a locuirii ilicite/ Craica 
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5 1 1 Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” (SES) - Caramidaria MBM&Co (fabricarea caramizilor, a materialelor de constructii), centrul de formare profesionala in constructii) 
5 1 2 Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” (SES) mestesuguri traditionale (handmade), 
5 1 3 

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. 
5 2 1 Centrul Social "Atelier" (SES)/ Somaschi - reciclare deșeuri lemnoase > mobilier urban/ artefacte handmade, etc.  

5 2 2 
Centrul Social "Atelier" / 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 1 1 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 2 1 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 3 1 Renovari/ reamenajari cladiri/ spatii unitati scolare (2 scoli gimnaziale) 
7 1 1 Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” - furnizare servicii: igienă, mediere socio - medicala - educatie, consiliere profesionala (SES 
7 1 2 Centru Social Anti_Drog - echipare, furnizare servicii: dezintoxicare, asistență socio - medicală, terapie, servicii alternative; 
7 1 3 Extindere_Centrul Social Multifunctional Somaschi/ Macului - dotare/ echipare și furnizare servicii mobile (centrul de voluntariat, igienă personală, studio arte - unitate mobila) 
7 1 4 Cabinet stomatologic (serviciu social) - vecinătatea ZUM 
8 1 1 Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” - servicii tip centru de resurse ONG/ organizatiile SES_formare membrii GAL  
8 1 2 Centrul Social "Atelier"/ Somaschi - servicii tip centru de resurse ONG/ organizatiile SES, organizatii de tineret, culturale, sportive. 
8 1 3 Intalniri lunare ale Comitetelor Civice de Cartier/ a membrilor echipelor proiectelor de dezvoltare SDL/ZUM_monitorizare_evaluare SDL/ administrare GAL 
9 1 1 Campanii de promovare a (rezultatelor) GAL/ proiectelor SDL/ZUM) 

 
Tabel.Lista indicativa de interventii 
 Au fost estimați ca beneficiari direcți ai aplicării  intervențiilor prezentate mai sus sunt (în conformitate cu datele prezentate în capitolul 7, Anexa 22 și Tabelul 8) un număr de 484 de 
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locuitori ai teritoriului SDL/ZUM, respectiv beneficari ZUM, pentru care se intenționează ieșirea din sărăcie sau excluziune socială prin implementarea intervențiilor.  
ANEXA 20: Matrice de corespondență privind complementaritatea intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea finanțării din POCU, POR, alte surse (după exemplul oferit în Documentul suport J)\ 
ANEXA 21: Fișele intervențiilor din lista indicativă, pe modelul prezentat în Documentul suport K. 
Comitetul Director GAL, pe baza rezultatelor întâlnirilor publice, și-a propus includerea  între criteriile de selecție a proiectelor (din etapa III) pentru creșterea șanselor de sustenabilitate a intervențiilor propuse în cadrul listei indicative de intervenții, următoarele: 
- acordarea unui punctaj suplimentar pentru aplicanții eligibili cu politici, proceduri aplicate 

consecvent, dovedite, de responsabilitate socială (lucrul cu grupurile țintă, promovarea și  
susținerea unei cauze a teritoriului SDL, acțiuni filantropice,  marketing social, voluntariat în 
comunitate sau practici economice responsabile social); 

- acordarea punctajelor suplimentar pentru fiecare element de sustenabilitate a proiectelor 
eligibile: (1) pentru sustenabilitatea financiară/ capacitatea activităților proiectului de a se 
autosusține după finalizarea acordării suportului financiar pentru o perioadă prestabilită sau 
includerea în cadrul proiectelor a activităților de creștere a capacității organizaționale de 
asigurare a sustenabilității proiectului, (2) sustenabilitate operațională/  procedurile proiectului 
pot fi  considerate un exemplu de bune practici și multiplicate prin alte proiecte, (3) 
sustenabilitatea politicilor/ rezultatele proiectului vor avea un impact asupra modului/ 
procesului de dezvoltare a teritoriului SDL/ZUM, a municipiului  eligibili care demonstrează 
capacitatea de autofinanțare; 

- stabilirea ca criteriu de evaluare a conformității proiectelor, participarea 
reprezentantului/reprezentanților grupului țintă în toate etapele ciclului de viață a proiectului.  

 
 
7. Monitorizare și evaluare  
7.1 Monitorizarea și evaluarea continuă 
Criteriile care au stat la baza prioritizării măsurilor identificate in SDL au vizat următoarele aspecte: 
relevanţa măsurii faţă de obiectivele SDL, importanţa acestora din perspectiva problemei sociale 
abordate sau grupului ţintă vizat (număr de beneficiari); abordarea integrată; parteneriatul; 
disponibilitatea resurselor financiare; sursele de finanţare identificate; rezultatele, impactul la 
nivelul comunităţii; sustenabilitatea şi durabilitatea. Monitorizarea implementarii măsurilor 
cuprinse în SDL se va realiza cel puţin anual de către membrii GAL, urmărindu-se evaluarea gradului 
de îndeplinire/realizare a acestora şi a efectelor pe care le produc la nivelul comunităţii, planificarea 
acţiunilor viitoare,  identificarea problemelor întâmpinate şi a soluţiilor de corectare ori de 
îmbunătăţire care se impun. Astfel,  planul de acţiuni va fi completat anual cu noi proiecte, al căror 
grad de prioritate poate avansa şi în funcţie de sursele de finanţare disponibile. Pentru analiza 
rezultatelor implementării strategiei vor fi utilizați indicatorii de rezultat prevăzuţi în procedura de 
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monitorizare pentru atingerea obiectivelor SDL, respectiv indicatorii de  rezultat şi cei de realizare 
specifici POCU şi POR, prin intermediul cărora vor fi stabilite consecințele indirecte și pe termen 
lung ale implementării acestei strategii.  
 
Prin Clarificare nr.76671/31.01.2018_pct.3 (Raspuns GALBM cu nr.30/05.02.2018 SDL)   
Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei se va realiza anual şi va permite evidenţierea gradului de realizare a rezultatelor planificate, a problemelor întâmpinate în implementarea strategiei, pentru a lua măsuri de corectare ori îmbunătăţire a acestora.  Pentru analiza rezultatelor implementării strategiei vor fi utilizați indicatori precum: - Indicatori de realizare/ output  – care cuantifică serviciile livrate ca rezultat al implementării 

strategiei – ex. numărul de măsuri implementate; numărul de beneficiari ai fiecărei măsuri; 
- Indicatori de rezultat/ outcome – care monitorizează efectele imediate ale strategiei asupra 

grupurilor țintă; 
- Indicatori de impact – prin intermediul cărora vor fi monitorizate consecințele indirecte și pe 

termen lung ale implementării acestei strategii. 
- Indicatori financiari”. 
 
Din perspectiva GAL Baia Mare, metodologia de monitorizare și evaluare se desfășoară la două 
niveluri, diferite ca sarcini și responsabiltăți de aplicare a acestora: 
(1) Nivel operațional_Monitorizarea continuă_se desfășoară la nivelul procesului ante - 
implementare - post a intervențiilor/ proiectelor în teritoriul SDL. Responsabilitatea monitorizării 
continue, operaționale, revine personalului GAL împreună cu echipele intervențiilor/ de 
implementare a proiectelor. Indicatorii monitorizați se referă la ”input”_uri și ”output”_uri tehnice 
și financiare precum și la încadrarea activităților GAL/ a intervențiilor în graficul de implementare a 
fiecărei intervenții/ proiect.   
Evaluarea operațională se face periodic de către personalul GAL împreună cu membri Comisiei de 
Monitorizare GAL dar și alte persoane interesate în aplicarea intervențiilor (proiectanți, executanți, 
furnizori, parteneri, etc), pe baza colectării de date cantitative (valori ale indicatorilor monitorizați 
continuu, chestionare, etc) și/ sau calitative (observații, interviuri semistructurate, întâlniri ad_hoc 
cu beneficiarii intervențiilor). Prelucrarea acestor indicatori operaționali vor conduce la definirea 
valorilor indicatorilor de performanță a aplicării intervențiilor (eficiența și eficacitatea) dar și  ale 
rezultatelor ”outcomes”, a efectelor imediate ale serviciilor, bunurilor furnizate în cadrul 
intervențiilor asupra zonei SDL/ZUM și a beneficiarilor. La acest nivel se pot lua decizii de 
optimizare a resurselor alocate în cadrul intervențiilor, a planificării - implementării activităților 
intervențiilor, corelarea diverselor echipe pentru asigurarea convergenței și sinergiei acțiunilor 
comune.    
(2) Nivelul SDL_Evaluarea strategică se face anual sau ori de câte ori modificările condițiilor 
tehnice, financiare, juridice din mediul exterior teritoriului SDL/ZUM sau a platformei de cooperare 
coordonate de GAL pot afecta cadrul de implementare a SDL. Responsabilitatea evaluării strategice 
revine Comitetului Director al GAL, care va implica în acest proces reprezentații partenerilor GAL, 
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incluzând pe cei ai beneficiarilor intervențiilor/ proiectelor SDL. Rapoartele de evaluare strategică 
pot fi elaborate de personalul GAL în colaborare cu parteneri, dar și de către evaluatori externi dacă 
resursele și conjunctura, complexitatea metodologică o solicită.  
Indicatorii evaluați sunt indicatorii de impact, obținuți prin insumarea, prelucrarea datelor de 
monitorizare operațională dar și din indicatori statistici de dezvoltare locală furnizați de către 
autoritatea administrativă locală sau de autorități sectoriale locale/ județene din domeniile de 
intervenție ale SDL.  
La acest nivel se vor lua decizii privind: atragerea și alocarea de resurse domeniilor de intervenție și 
măsuri, relația dintre bugetul SDL și bugetul local și județean, alte surse de finanțare, decizii privind 
organizarea și funcționarea GAL. 
Exista un grafic al implementarii SDL, inclusiv grafic al alocarii resurselor pe obiective, masuri si 
interventii, care e modificat in functie de evolutiile anuale ale implementarii SDL. 
Cu ocazia evaluărilor strategice, personalul GAL prezintă membrilor Comitetului Director, cel mai 
nou raport al evaluării operaționale. Un raport al evaluării strategice anuale va fi publicat și  
distribuit în cadrul platformei de cooperare GAL, dar  și în afara acestuia ca instrument de 
marketing organizațional. 
Evaluările (atât cele operaționale cât și cele strategice) sunt un bun prilej de marketing zonal/ de 
promovare și facilitare comunitară, fiind utilizate pentru atragerea și extinderea implicării 
locuitorilor SDL/ZUM, a cadrului partenerial GAL.  
Optimizarea, eficientizarea întregului proces de monitorizare - evaluare se va face prin dezvoltarea 
și internalizarea GAL de formate, instrumente și proceduri de lucru.  
 
De asemenea, membrii GAL vor avea rolul de a asigura implicarea locuitorilor din teritoriul SDL, în 
special cei din zona ZUM în etapele de monitorizare prin organizarea periodică de focus-grupuri pe 
teme specifice, dar şi prin punerea la dispoziţia membrilor comunităţii a unor instrumente care să 
faciliteze şi să eficientizeze comunicarea între aceştia şi autorităţile locale, membrii GAL. Astfel, 
membrii comunității vor fi mai bine informați, mai conștienți de drepturile lor în calitate de 
clienți/beneficiari şi cetățeni activi ai societăţii. În procesul de monotorizare membrii GAL vor avea 
în vedere şi implicarea autorităţilor locale, respectiv a instituţilor relevante în atingerea obiectivelor 
prin procedee similare celor aplicate în elaborarea SDL. În acest fel, membrii GAL vor fi responsabili 
de obţinerea tuturor elementelor de analiză necesari în evaluarea aplicabilităţii strategiei de 
dezoltare locală.  
 
7.2. Evaluarea de impact  Principalii indicatori de rezultat sunt reflectati in tabelul nr. 8, prezentat mai jos. Acestia au nivel de 
baza datele furnizate de studiul comparativ de referinta. Modalitatea de masurare a acestora se va 
realiza pe etape in cadrul Tipurilor de  intervenții licitate, fiind o conditie de aplicare obligatorie, cat 
si prin repetarea Studiului de referință la sfârșitul finanțării DLRC).  
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Tabel 8. Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL_BaiaMare 
 

  UM 
Nivel 

de 
bază 

An 
de 

bază 
Țintă 2021 

Reducerea ratei sărăciei (AROP) în rândul rezidenților din zona urbană 
marginalizată (ZUM) % 86% 2017 59% 
Creșterea capitalului uman al comunității     
Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din zonă % 55% 2017 72% 
Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a 
școlii în rândul copiilor și tinerilor din ZUM % 6% 2017 3% 
Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilităților relevante 
pentru intrarea pe piața muncii ale adulților din ZUM % 2% 2017 5% 
Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii specializate și 
de beneficii sociale % 27% 2017 37% 
Scăderea numărului de copii aflați în situații de vulnerabilitate % 85% 2017 21% 
Îmbunătățirea stării de sănătate a populației % 44% 2017 56% 
Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de identitate % 98% 2017 100% 
Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și serviciile de 
care dispun în zonă:     

comunitare % 30% 2017 51% 
educaționale % 79% 2017 89% 

medicale % 19% 2017 27% 
sociale % 32% 2017 54% 

Creșterea nivelului de informare a populației și folosirea tehnicii 
moderne pentru obținerea de beneficii în diverse sfere ale vieții % 5% 2017 10% 
Creșterea capitalului material/economic al comunității     
Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor din ZUM, 
din care femei, tineri, romi % 25% 2017 29% 
Creșterea participării la scheme speciale de servicii active de ocupare 
individualizate, din care femei, tineri, romi % 0 2017 16% 
Creșterea accesului la drumuri pavate/ asfaltate % 9% 2017 12% 
Creșterea accesului la infrastructură apă-canal %    

apa % 19% 2017 25% 
canal % 2% 2017 3% 

Creșterea satisfacției rezidenților cu accesul la infrastructură și 
curățenia zonei % 4% 2017 6% 
Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de proprietate 
asupra locuinței/ adăpostului % 0% 2017 0% 
Îmbunătățirea condițiilor de locuire % 4% 2017 15% 
Creșterea capitalului social al comunității     
Scăderea numărului de cazuri de prostituție, cerșetorie, violență și a 
actelor de infracționalitate din zonă* % 5% 2017 2% 
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Creșterea satisfacției cu nivelul de securitate din zonă % 66% 2017 76% 
Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul comunității și a nivelului 
de încredere în alte persoane, în ceilalți membri ai comunității, precum 
și în instituții  

% 75% 2017 87% 
Creșterea participării rezidenților la activități pentru atingerea unor 
obiective comune  % 35% 2017 46% 
Creșterea capitalului simbolic al comunității     
Recunoașterea hărții zonei și includerea zonei în procesul de 
planificare urbană  nr 0 2017 1 
Creșterea satisfacției locuitorilor municipiului, rezidenți în cartiere cu 
vedere directă la ZUM cu aspectul general al zonei % 0% 2017 55% 
Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului % 0% 2017 55% 

Tabel. Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL_BaiaMare 
 
Completare conform clarificari Inreg,GALBM_ nr .27 din 25 ian2018 (Raspuns GALBM cu nr.28/26.01.2018 SDL) _ contine procedura de Monitorizare si Evaluareinclusiv indicatorii POCU si POR- Anexa 22 .  
 ANEXA 22 PROCEDURA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

1. Scopul procedurii 
Procedura este întocmită în scopul stabilirii unor instrumente adecvate de monitorizare şi 
evaluare continuă a implementării SDL 
 
2. Obiectivele monitorizării 
Ca instrument de monitorizare şi evaluare prezenta procedură are urmatoarele obiective: 
a) Verifică îndeplinirea obiectivelor SDL, se asigură că implementarea acţiunilor se încadrează 

în planul de acţiuni stabilit 
b) Analizează progresele realizate în implementarea SDL 
c) Recomandă măsuri pentru îmbunătăţirea procesului de implementare a acţiunilor SDL 

 
3. Descrierea procedurii operaţionale 
3.1 Monitorizarea va începe după aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
3.2 Monitorizarea va fi realizată de mebrii echipei de monitorizare, formată din membrii GAL, 

desemnaţi prin hotărârea Consiliului Director 
3.3 Întâlnirile de monitorizare se vor organiza lunar, de la data începerii implementării primelor 

acţiuni din Planul SDL 
3.4 Se vor organiza cel puţin odată pe an întâlniri cu Consiluil Director GAL în vederea 

prezentării rezultatelor si a aprobării propunerilor de imbunătăţire 
3.5 Membrii echipei de monitorizare GAL vor garanta organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi 

actţiunilor de implicare a locuitorilor teritoriului SDL în procesul de monitorizare 
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3.6 Membrii echipei de monitorizare GAL vor crea cadrul necesar consultării şi dezbaterilor cu 
reprezentnţi ai autorităţilor locale şi a altor instituţii publice şi private relevante în atingerea 
obiectivelor SDL, în funcţie de fiecare intervenţie, în parte 

3.7 Membrii echipei de monitorizare GAL vor elabora instrumente specifice care să fie utilizate 
de-alungul procesului de monitorizare şi evaluare (chestionare/fişe/proceduri de 
comunicare) 

3.8 Procedura de monitorizare va urmării gradul de atingere a urmatorilor indicatori: 
 Pentru monitorizarea operationala prezentam indicatorii de output proprii SDL. 
 
 Indicatori OUTPUT 

UM Ref9 An de 
bază Sursa 

Țintă 
2020/ 
2023 

Ob. 1_Proces inițiat de reabilitare/ modernizare a infrastructurii de acces și utilități publice a teritoriului SDL/ 
ZUM - ca suport al dezvoltării integrate a zonei 
Lungime infrastructura apa/ canal construita/ reabilitata/ modernizata Km 0 2017 RAP 

GAL 3 
Lungimea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei 
pietonale, căi de acces asfaltate/pietruite Km 0 2017 RAP 

GAL 3 
Lungime infrastructura electricitate construita Km 0 2017 RAP 

GAL 5 
Numar platforme cu containere de gunoi cu containere pentru gunoi 
amenajate nr 0 2017 RAP 

GAL 2 
Numar publele de gunoi distribuite nr 0 2017 RAP 

GAL 10 
Numar actiuni de crestere a nivelului de informare si educare a 
populatiei in vederea mentinerii infrastructurii in zona nr 0 2017 RAP 

GAL 10 
Ob. 2_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. 
Numar de statii de deservire/stationarevelo nr 0 2017 RAP 

GAL 2 
Nr. persoane beneficiare de statiile intermodale si  de deservire velo nr 0 2017 RAP 

GAL 250 
Ob. 3_Spații publice urbane - spatii de manifestare, participare, integrare socială - modele de dezvoltare urbană 
SMART.    
Suprafata spatii publice degradate amenajate m2 0 2017 RAP 

GAL 5500 
Număr spații de joacă pentru copii amenajate nr 0 2017 RAP 

GAL 3 
Centre pentru activitati sociale, culturale, sportive, comunitare 
construire/reabilitare/modernizare si dotate nr 0 2017 RAP 

GAL 3 
Nr. beneficiar centru comunitar multifunctional SDL, copii, tineri, 
femeiinclu si cei aflati in situatie de risc nr 0 2017 RAP 

GAL 250 
Nr. beneficiar servicii specializate antigdrog copii, tineri, adulti nr 0 2017 RAP 

GAL 100 
Nr. beneficiar servicii sociale extinse/modernizate de protective si 
consiliere (familii, adulti, tineri aflatI in situatie de risc) nr 0 2017 RAP 

GAL 130 

Nr. voluntari participanti centru servicii sociale nr 0 2017 RAP 
GAL 30 

 
9 Nivel de baza/ valoare de referinta  
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Ob. 4_Politică locală de locuire socială, elaborate și aplicată participativ, cu initierea proiectelor pilot în zona 
SDL/ ZUM 
Număr acțiuni de creștere a nivelului de informare și educare a 
populației în vederea menținerii curățeniei înzonă nr 0 2017 RAP 

GAL 10 
Număr participanți la acțiuni de creșterea a nivelului de educație a 
populație în vederea menținerii curățeniei în zonă nr 0 2017 RAP 

GAL 350 
Număr de locuințe/apartamente sociale construite/ renovate/extinse nr 0 2017 RAP 

GAL 60 
Numar persoane beneficiare de locuinte/apartamente sociale 
construite/ renovate/extinse nr 0 2017 RAP 

GAL 300 
Numar de locuinte sociale provizorii construite/reabilitate nr 0 2017 RAP 

GAL 85 
Numar persoane beneficiare de locuinte provizorii construite nr 0 2017 RAP 

GAL 350 
Nr. de persoane beneficiare de asistenta juridica pentru 
reglementarea actelor de proprietate/ construire nr 0 2017 RAP 

GAL 250 
Numar participanti la programul de informare/consilie reutilizare in 
bune conditii a locuintelor/apartamentelor sociale incusiv a celor 
provizorii 

nr 0 2017 RAP 
GAL 650 

Regulament/procedura ordine interioara pentru locuintele sociale 
provizorii si nou construite; monitorizarea acestuia nr 0 2017 RAP 

GAL 1 
Ob.5_Potențial profesional si antreprenorial al zonei SDL/ ZUM identificat și valorificat prin instrumente 
SMART ”hard” & ”soft”. 
Număr scheme speciale de servicii active de ocupare personalizate: 
consiliere, tutoriat, mediere și plasare în muncă. nr 0 2017 RAP 

GAL 930 
Număr de angajatori care au beneficiat de subvenții pentru angajarea 
de persoane nr 0 2017 RAP 

GAL 20 
Numar de locuri de munca create in intreprinderile sprijinite nr 0 2017 RAP 

GAL 209 
Număr de întreprinderi sociale înfiinţate/ modernizate/ extinse/ 
dezvoltate nr 0 2017 RAP 

GAL 4 
Număr de locuri de muncă nou create în întreprinderile sociale 
înfiinţate/ modernizate/ extinse/ dezvoltate nr 0 2017 RAP 

GAL 23 
Numar de cursuri organizate pentru dezvoltarea competentelor si 
calificarilor persoanelor din categoriile defavorizate nr 0 2017 RAP 

GAL 21 

Numar de participant Ia cursuri organizate pentru dezvoltarea 
competentelor si calificarilor persoanelor din  categoriile 
defavorizate, din care femei, tineri, roma, rezidenti in SDL/ZUM 

nr 0 2017 RAP 
GAL 465 

Numar de protocoale incheiate intre AJOFM si ONG-uri privind 
calificarea fortei de munca din SDL/ZUM nr 0 2017 RAP 

GAL 4 
Ob. 6_Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM și adaptarea lui la nevoile de dezvoltare 
durabilă a zonei. 
Nr. microbuze achizitionate/ contractate pentru transport scolar la 
dispozitia elevilor din ZUM nr 0 2017 RAP 

GAL 2 
Nr. elevi care utilizeaza transportul scolar si participa la cursuri nr 0 2017 RAP 

GAL 100 
Nr. scoli renovate/ reamenajare cladiri/ spatii unitati scolare min. 5 
500 m2 nr 0 2017 RAP 

GAL 2 
Nr. cursuri pentru cadrele didactice pentru lucrul cu copiii din 
zonele/ grupurile marginalizate nr 0 2017 RAP 

GAL 5 
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Nr. cadre didactice care au participat la cursuri privind lucrul cu 
copiii din zonele/grupurile marginalizate nr 0 2017 RAP 

GAL 50 
Nr. centre comunitare multifunctionale create/ modernizate si dotate 
ptr educatie non-formala si culturale nr 0 2017 RAP 

GAL 1 
Nr. acțiuni de educație non-formală și deprinderi de viață adresate 
adulților nr 0 2017 RAP 

GAL 16 
Nr. persoane adulte (15+ ani) care au participat la acțiuni de educație 
non-formală și deprinderi de viață nr 0 2017 RAP 

GAL 160 
Ob. 7_Prezența crescută a serviciilor înzonă și în consecință, a performanței indicatorilor de integrare a 
(populației) ZUM  înteritoriu SDL. 
Nr. persoane beneficiare de servicii sociale,  socio-medicale, din care 
copii, varstnici, adulti, din care de etnie roma nr 0 2017 RAP GAL 230 
Nr. beneficiari centru comunitar multifunctional SDL, copii, tineri, 
femei inclusiv cei aflati in situatie de risc nr 0 2017 RAP GAL 250 
Nr. beneficiari servicii specializate antidrug copii, tineri, adulti nr 0 2017 RAP GAL 100 
Nr. beneficiari servicii socialeextinse/modernizate de protective si 
consiliere (familii, adulti, tineri aflati in situatie de risc) nr 0 2017 RAP GAL 130 
Nr. programe de educaţie sanitara a membrilor comunităţii si 
preventie a imbolnavirilor organizate nr 0 2017 RAP GAL 2 
Nr. participanti la programe de educaţie sanitara si preventie a 
imbolnavirilor inclusiv educatie pe teme ecologice, igiena locuinţei, 
sănătatea publică 

nr 0 2017 RAP GAL 200 
Nr. cabinete medicale infiintate/stomatologic nr 0 2017 RAP GAL 1 
Nr. beneficiari servicii medicale stomatologice din care copii/tineri 
situatie de risc  nr 0 2017 RAP GAL 280 
Ob. 8_Prezența crescută a serviciilor în zonă și în consecință, a performanței indicatorilor de integrare a 
(populației) ZUM  înteritoriu SDL. 
Nr. comitete civice de cartier ZUM/SDL nr 0 2017 RAP GAL 6 
Nr. cetateni/organizatii  membri  ai comitetelor civice nr 0 2017 RAP GAL 30 
Nr. de intalniri/ actiuni organizate de Comitetele Civice nr 0 2017 RAP GAL 180 
Nr. participanti la intalnirile/actiunile comitetelor civice din care: nr 0 2017 RAP GAL 2200 
Nr. de actiuni civice: cultural educativ sportive in comunitate  nr 0 2017 RAP GAL 20 
Ob. 9_O nouă identitate teritorială, definită și promovată participative prin toate măsurile/ proiectele de 
dezvoltare ale zonei. 
Nr de protocoale si parteneriate incheiate intre GAL cu factori 
interesati societate civila, agenti economici, institutii publice nr 0 2017 RAP 

GAL 6 
Nr de articole apărute în presa locală care reflecta activitățile din 
proiect, (din care pozitiv) nr 0 2017 RAP 

GAL 24 
Numar de material de presa/  articole online care reflecta activitatile 
din proiect, (din care pozitiv) nr 0 2017 RAP 

GAL 50 

Numar site internet GAL/platforma de comunicare/dezbatere online nr 0 2017 RAP 
GAL 1 

Număr de campanii de informare dezbateri publice nr 0 2017 RAP 
GAL 20 

NOTA: RAP GAL – Raportul GAL; CCM – Centrul Comunitar Multifunctional 
   
 
PROG
RAM 

TIP 
INDICAT

OR 
COD Denumire indicator TINTA SDL 

POCU Realizare  4S67 4S67 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de servicii integrate 

1.860 
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POCU Realizare  4S67.2.  4S67.2. Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, 
din care: Din orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 
locuitori 

1.860 

POCU Realizare  4S67.2.1  4S67.2.1  Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, 
din care: Din orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 
locuitori din care: Roma 

440 

POCU Realizare  4S148 4S148 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc 
de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin 

4 

POCU Realizare  4S148.1  4S148.1. Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în 
risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din 
care: - Servicii medicale 

nu se 
stabileste 
tinta 

POCU Realizare  4S148.2 4S148.2. Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc 
de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din 
care: - Servicii sociale 

nu se 
stabileste 
tinta 

POCU Realizare  4S148.3 4S148.3. Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc 
de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din 
care: - Servicii socio-medicale 

nu se 
stabileste 
tinta 

POCU Realizare  4S69  4S69 Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială care beneficiază de sprijin 

1 

POCU Realizare  4S69.2 4S69.2. Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: - Din orașe/ 
municipii cu populație de peste 20.000 locuitori  1 

POCU Rezultat 4S63 4S63 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială care dobândesc o calificare la 
încetarea calității de participant 

465 

POCU Rezultat 4S63.2 4S63.2. Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială  din 
comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea 
calității de participant, din care: - din care: - Din orașe/ municipii 
cu populație de peste 20.000 locuitori 

465 

POCU Rezultat 4S63.2.1. 4S63.2.1. Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială  
din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la 
încetarea calității de participant, din care: - din care: - Din orașe/ 
municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, din care: Roma  

110 

POCU Rezultat 4S64   4S64 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv cele 
care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de 
participant 

233 

POCU Rezultat 4S64.2. 4S64.2. Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv cele 
care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de 
participant, din care: - Din orașe/ municipii cu populație de peste 
20.000 locuitori 

233 
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POCU Rezultat 4S64.2.1 4S64.2.1. Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv cele 
care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de 
participant, din care: - Din orașe/ municipii cu populație de peste 
20.000 locuitori, din care: Roma  

55 

POCU Rezultat 4S146  4S146 Servicii funcționale  oferite la nivelul comunităților 
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

3 
POCU Rezultat 4S146.1  4S146.1. Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc 

de sărăcie sau excluziune socială funcționale, din care: - Servicii 
medicale 

nu se 
stabileste 
tinta 

POCU Rezultat 4S146.2  4S146.2. Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc 
de sărăcie sau excluziune socială funcționale, din care: - Servicii 
sociale 

nu se 
stabileste 
tinta 

POCU Rezultat 4S146.3 4S146.3. Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc 
de sărăcie sau excluziune socială funcționale, din care: - Servicii 
socio-medicale 

nu se 
stabileste 
tinta 

POR Realizare  1S46 1S46 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat 
strategii integrate de dezvoltare locală 

25.142 
POR Realizare  CO39 CO39 Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în 

zonele urbane  3.500 mp 
POR Realizare  CO38 CO38 Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane 5.500 mp 
POR Rezultat 1S45 1S45 Populația aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială din 

zonele marginalizate urbane  
nu se 
monitorizeaz
a/raporteaza 
de  
beneficiar , 
fiind in 
responsabilit
atea 
AMPOR. 

 8. Planul financiar  
Planul de finanţare al Strategiei de Dezvoltare Locală este constituit din urmatoarele componente 
după cum urmează: 
– Valoarea aferentă finantarilor de tip FEDR inclusiv contributia nationala si cea privata pentru 

planul de intervetii aferent obiectivelor specifice propuse este de 3.519.700 Euro, ceea ce 
reprezinta un procent de 49% din valoarea totala a planului financiar de realizare a strategiei. 
Astfel, Valoarea aferentă populaţiei acoperite de teritoriul vizat de SDL (24.492 locuitori) este de 
143,71 Euro/locuitor SDL, componenta FEDR; 

– Valoarea aferentă finantarilor de tip FSE inclusiv contributia nationala si cea privata pentru planul 
de intervetii aferent obiectivelor specifice propuse este de 3.474.800 Euro, ceea ce reprezinta un 
procent de 48% din valoarea totala a planului financiar de realizare a strategiei. Astfel, Valoarea 
aferentă populaţiei acoperite de teritoriul vizat de SDL (24.492 locuitori) este de 141,87 
Euro/locuitor SDL, componenta FSE; 

– Valoarea aferentă finantarilor de tip „Alte surse de finantare” inclusiv contributia privata (daca va 
fi cazul) pentru planul de intervetii aferent obiectivelor specifice propuse este de  200.000 Euro, 
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ceea ce reprezinta un procent de 3% din valoarea totala a planului financiar de realizare a 
strategiei. Astfel, Valoarea aferentă populaţiei acoperite de teritoriul vizat de SDL (24.492 
locuitori) este de 8.17 Euro/locuitor SDL, componenta „Alte surse de finantare”. 

Cumulate cele trei surse de finantare cuprinse in planul financiar, pentru atingerea obiectivelor este 
de 293,75 Euro/locuitor SDL, indicand o valoare totala estimata la 7.194.500 Euro.  

Alocarea financiara a fost realizata la nivelul obiectivelor specifice identificate in cadrul SDL. 
Astfel alocarea financiara aferenta fiecarui pe obiectiv specific identificat in cadrul SDL este: 
Ob. Sp. 1 - Proces inițiat de reabilitare/ modernizare a infrastructurii de acces și utilități publice a 
teritoriului SDL/ ZUM - ca suport al dezvoltării integrate a zonei, 4% din valoarea totala de 
7.194.500 Euro, din care 319.100 Euro, buget de tip FEDR, inclusiv componenta nationala si privata; 
Ob. Sp. 2. - 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, 8% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 400.000 Euro, buget de tip FEDR si 
200.000 Euro  buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata; 
Ob. Sp. 3. Spații publice urbane - spatii de manifestare, participare, integrare  socială - modele de 
dezvoltare urbană SMART; 14% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 1.010.600 Euro, 
buget de tip FEDR, inclusiv componenta nationala si privata; 
Ob. Sp. 4. Politică locală de locuire socială, elaborată și aplicată participativ, cu initierea proiectelor 
pilot în zona SDL/ ZUM; 21% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 1.290.000 Euro, buget 
de tip FEDR si 100.000 Euro buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata; 
Ob. Sp. 5. Potențial antreprenorial al zonei SDL/ ZUM identificat și valorificat  prin instrumente 
SMART ”hard” & ”soft”; 13% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 500.000 Euro, buget de 
tip FEDR 100.000 Euro buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata; 
Ob. Sp. 6. Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM și adaptarea lui la nevoile 
de dezvoltare durabilă a zonei; 13% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 320.000 Euro, 
buget de tip FEDR, 420.000 Euro, buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata; 
Ob. Sp. 7. Prezența crescută a serviciilor publice în zonă și în consecință, a performanței 
indicatorilor de integrare a (populației) ZUM  în teritoriu SDL; 10% din valoarea totala de 7.194.500 
Euro, din care 700.000 Euro, buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata; 36.000 Euro 
din Alte finantari; 
Ob. Sp. 8 Structuri comunitare funcționale în teritoriul SDL/ ZUM, susținute de grupuri largi de 
locuitori, implicați activ în procesul dezvoltării zonei; 2% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din 
care 32.800 Euro, buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata si 96.000 Euro din Alte 
finantari; 
Ob. Sp. 9. O nouă identitate teritorială, definită și promovată participativ prin toate măsurile/ 
proiectele de dezvoltare ale zonei; estimat la 1% din valoarea totala de 7.194.500 Euro, din care 
72.000 Euro, buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata si 20.000 Euro din Alte 
finantari. 
In ceea ce priveste evaluarea costurilor de functionare a GAL, structura institutionala creata de 
implementare a SDL analizat, costuile sunt estimate la 6% din valoarea totala de 7.194.500 Euro a 
planului financiar, din care 410.000 Euro, buget de tip FSE, inclusiv componenta nationala si privata 



 

SDL Initial GALBM / Vers. Consolidata_15 mai 2020 ; Page 83 of 85 
 

si 48.000 Euro din Alte finantari. Rapotarea cheltuielilor la bugetul POCU/FSE estimat in planul 
financiar, acestea reprezinta 11.79% din valoarea de 3.474.800 Euro buget de tip FSE, fiind estimate 
la 410.000 Euro, pe o perioada de 4 ani. 
In ceea ce priveste tipurile de interventii, sprijinul FEDR pentru utilități publice și infrastructură 
rutieră (străzi urbane) nu depășește 30% din valoarea totală FEDR a pachetului integrat de 
interventii care răspund nevoilor comunităților marginalizate. Astfel sprijinul FEDR pentru utilități 
publice și infrastructură rutieră calculat la 30% din valoarea totala a cheltuielilor FEDR, este de 
maxim 1.055.910,00 Euro, prin plan se propune un procent de 20.43% din total cheltuieli de tip 
FEDR. Interventiile identificate (cu codurile 1.1.1 si 2.2.2 in cadrul bugetului SDL, anexa 23 la SDL) se 
incadreaza in procentul indicat. 
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Cod 
Ob 

Speci
fic 

Ponderea obiectivului în 
planul de finantare  Cost Total Contributii publice Contributii 

nationale (Eur) 
Contributii 

private (Eur) 
Alte 

finantari 
% din 
cost 
total 

(FEDR/F
SE/Alte 
finantar

i) 

% din 
total 

contrib
utie 

FEDR 

% din 
total 

contrib
utie FSE 

Suma (eur) % FEDR (Eur) % FSE (Eur) % Suma 
(Eur) % Suma 

(Eur) %  (Eur) 

1 4% 9% 0% 319.100 100% 296.763 93% 0 93
% 15.955 5% 6.382 2% 0 

2 8% 17% 0% 600.000 100% 372.000 93% 186.000 93
% 30.000 5% 12.000 2% 0 

3 14% 28% 0% 1.010.600 100% 939.858 93% 0 93
% 50.530 5% 20.212 2% 0 

4 19% 38% 0% 1.390.000 100% 1.199.700 93% 93.000 93
% 69.500 5% 27.800 2% 0 

5 21% 0% 46% 1.540.000 100% 0 93% 1.432.200 93
% 77.000 5% 30.800 2% 0 

6 13% 9% 16% 920.000 100% 465.000 93% 390.600 93
% 46.000 5% 18.400 2% 0 

7 10% 0% 22% 736.000 100% 0 93% 651.000 93
% 35.000 5% 14.000 2% 36.000 
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8 2% 0% 1% 128.800 100% 0 93% 30.504 93
% 1.640 5% 656 2% 96.000 

9 1% 0% 3% 92.000 100% 0 93% 66.960 93
% 3.600 5% 1.440 2% 20.000 

GAL 6% 0% 12% 458.000 100% 0 93% 381.300 93
% 20.500 5% 8.200 2% 48.000 

TOTA
L 98% 100% 100% 7.194.500   3.273.321   3.231.564   349.725   139.890   200.000 

Tabel 7.Planul financiar (Initial SDL) 
   


