
6.3. Lista indica�v� de interven�ii

Nr.

Crt.

INTERVEN�IE INDICATIV� BUGET

POR (euro)

BUGET

POCU

(euro)

Alte

surse

0 Cheltuieli func�ionare GAL, inclusiv organizare întâlniri

publice bilunare între facilitator �i  membri comunit��ii 

- 300.000 -

1 Ex�nderea infrastructurii tehnico-edilitare  250.000 - -

2. - Reabilitarea str�zilor �i trotuarelor;

- Recon	gurarea circula�iilor secundare. 750.000

3. Crearea de sta�ii de autobuz. 200.000

2 Reabilitarea locuin�elor sociale �i colec�ve, cu accent pe

reabilitare special� pentru persoanele dezavantajate

1.200.000 - -

3. Asigurarea iluminatului �i a supravegherii spa�iului public 150.000 -

4. Amenajarea de  parcuri  �i  spa�ii  de  joac�  pentru  copii,

inclusiv teren de sport la centrele O �coal� pentru to�i �i

viitorul Centru integrat medico-social

200.000 - -

5. Crearea  unui  spa�iu  public  urban  care  s�  permit�

desf��urarea de evenimente în aer liber

200.000 - -

6. Cursuri  de  cali	care  �i  recali	care  a  for�ei  de  munc�,

inclusiv cali	care pentru persoanele cu dizabilit��i

 300.000 -

8. Sprijin  pentru accesul  
i/sau men�inerea  pe  pia�a  muncii

prin par�ciparea la programe de ucenicie 

- 175.000 -

9. S�mularea  par�cip�rii  în  cadrul  proiectelor  de  �p  “A

doua  �ans�”  pentru  toate  categoriile  de  persoane

dezavantajate prin campanii de informare �i oferirea de

pachete  integrate  (transport,  mas�,  rechizite),  inclusiv

monitorizarea parcursului acestora

- 100.000 -

10. Oferirea  de  pachete  integrate  de ajutoare  copiilor  din

comunit��ile  dezavantajate  pentru  a  putea con�nua  �i

	naliza  înv���mântul  obligatoriu,  inclusiv monitorizarea

parcursului acestora

- 200.000 -

11. Dezvoltarea centrului O �coal� pentru to�i care con�ine �i

clase primare

800.000 - -

12. Furnizarea  de  servicii  socio  -  educa�ionale  în  cadrul 300.000
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centrului O �coal� pentru to�i

13. Asigurarea transportului gratuit la �coal�, A doua �ans� �i

la  ac�vit��ile  de  educa�ie  alterna�v�  realizate  de

mediatori  prin  intermediul  achizi�ion�rii  de  microbuze

care  s�  deserveasc�  întreaga  comunitate  în  rela�ie  cu

�coala  Octavian Voicu,  �coala  Nicolae  Iorga,  Centrul  O

�coal� pentru to�i �i Centrul integrat

- - 50.000

14. Mediere  personalizat�  în  �coli  în  vederea  elimin�rii

discrimin�rii  �i  a  segreg�rii,  cu  accent  pe  antrenarea

copiilor  în  ac�vit��i  interculturale  mo�va�ionale  de

educa�ie  alterna�v�, inclusiv campanii de con��en�zare

 - 550.000 -

15. Crearea unui centru integrat socio-medical care s� ofere

servicii specializate în acord cu nevoile comunit��ii

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 comunit��ii

dezavantajate  în  vederea  designului  par�cipa�v  al

serviciilor socio-medicale din cadrul centrului precum �i o

component� de personalizare a exteriorului centrului cu

membri comunit��ii

- 475.000 -

TOTAL SURSE FINAN�ARE 4.600.000 2.400.000 50.000

TOTAL POR+POCU 7.000.000 euro -

TOTAL 7.050.000 euro

Num�rul de persoane din ZUM Izvoare pentru care se inten�ioneaz�  ie�irea din s�r�cie în urma

implement�rii interven�iilor este de 378 persoane.
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