
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) 
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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. 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 
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 1.Masuri  pt.rezolvarea problemelor  
 


