
6.2. Lista indicativă de intervenții 
Nr. 
Crt. 

INTERVENȚIE INDICATIVĂ BUGET 
POR (euro) 

BUGET 
POCU 
(euro) 

Alte 
surse 

0 Cheltuieli funcționare GAL, inclusiv organizare întâlniri 
publice bilunare între facilitator şi  membri comunităţii  

- 300.000 - 

1 Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare   1.200.000 - - 

2 Reabilitarea locuinţelor sociale și colective, cu accent pe 
reabilitare specială pentru persoanele dezavantajate 

1.200.000 - - 

3. Asigurarea iluminatului şi a supravegherii spaţiului public 50.000  - 

4. Amenajarea de parcuri şi spaţii de joacă pentru copii, 
inclusiv teren de sport la centrele O școală pentru toți și 
viitorul Centru integrat medico-social 

100.000 - - 

5. Crearea unui spaţiu public urban care să permită 
comercializarea şi promovarea produselor locale 

200.000 - - 

6. Cursuri de calificare şi recalificare a forţei de muncă, 
inclusiv calificare pentru persoanele cu dizabilităţi 

  450.000 - 

7. Crearea unei întreprinderi sociale de inserţie care să 
asigure locuri de muncă incluzive (incl. tineri, femei, 
persoane cu dizabilităţi etc.) 

200.000 - - 

8. Crearea de locuri de muncă protejate pentru persoanele 
cu dizabilităţi, mame, persoane vârstnice, etc. în cadrul 
întreprinderii sociale de inserţie şi promovarea acestora 
prin intermediul unei campanii de informare 

- 400.000 - 

9. Stimularea participării în cadrul proiectelor de tip “A 
doua şansă” pentru toate categoriile de persoane 
dezavantajate prin campanii de informare şi oferirea de 
pachete integrate (transport, masă, rechizite), inclusiv 
monitorizarea parcursului acestora 

- 100.000 - 

10. Oferirea de pachete integrate de ajutoare copiilor din 
comunităţile dezavantajate pentru a putea continua şi 
finaliza învăţământul obligatoriu, inclusiv monitorizarea 
parcursului acestora 

- 100.000 - 

11. Dezvoltarea centrului O şcoală pentru toţi care conţine şi 
clase primare 

800.000  - - 

12. Furnizarea de servicii socio - educaţionale în cadrul 
centrului O şcoală pentru toţi 

 300.000  

13. Asigurarea transportului gratuit la şcoală, A doua şansă şi 
la activităţile de educaţie alternativă realizate de 
mediatori prin intermediul achiziționării de microbuze 
care să deservească întreaga comunitate în relaţie cu 
Şcoala Octavian Voicu, Şcoala Nicolae Iorga, Centrul O 
şcoală pentru toţi şi Centrul integrat 

- - 50.000 

14. Mediere personalizată în şcoli în vederea eliminării 
discriminării şi a segregării, cu accent pe antrenarea 
copiilor în activităţi interculturale motivaţionale de 
educaţie  alternativă, inclusiv campanii de conştientizare 

 - 275.000 - 



15. Crearea unui centru integrat socio-medical care să ofere 
servicii specializate în acord cu nevoile comunităţii 

850.000 - - 

16. Furnizarea de servicii in centrul comunitar integrat 
medico-social în cooperare cu AJOFM, DGASPC, ISJ, DSP 
si ISP, având o componenta de consultare a comunităţii 
dezavantajate în vederea designului participativ al 
serviciilor socio-medicale din cadrul centrului precum şi o 
componentă de personalizare a exteriorului centrului cu 
membri comunităţii 

- 475.000 - 

TOTAL SURSE FINANŢARE 4.600.000 2.400.000 50.000 

TOTAL POR+POCU 7.000.000 euro - 

TOTAL 7.050.000 euro 

Numărul de persoane din ZUM Izvoare pentru care se intenţionează ieşirea din sărăcie în 
urma implementării intervenţiilor este de 378 persoane. 

 


