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Introducere (sau Sumar executiv) 

Aplicarea mecanismului DLRC (Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) ca 

instrument pentru promovarea dezvoltării integrate şi implicării comunităţilor în dezvoltarea 

locală a condus la formarea unui parteneriat local în municipiul Galați, respectiv Asociația Grupul 

de Acțiune Locală STRATEGAL, cu rolul de a elabora și de a implementa o strategie de dezvoltare 

locală integrată, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, menită să conducă la 

dezvoltare economică şi socială la nivel local. 

Abordarea DLRC ține cont de necesitățile și potențialul local, pune accent pe cooperare și 

colaborarea în rețea și include elemente inovatoare în context local, prin schimbarile pe care le 

generează la nivelul comunității.  

În municipiul Galați, aplicarea instrumentului DLRC este orientată către zone cu populație aflată în 

risc de excluziune socială, astfel încât prin Strategia de Dezvoltare Locală dedicată acestor zone să 

se implementeze măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune 

socială. 

Teritoriul SDL este constituit dintr-o Zonă Funcțională și 13 Zone Urbane Marginalizate ce sunt 

cuprinse în evoluția urbanistică a Municipiului Galați. Cele 13 zone urbane marginalizate se 

suprapun exact peste 20 sectoare de recensământ identificate ca fiind marginalizate în Atlasul 

Zonelor Urbane Marginalizate.  

Din punct de vedere administrativ – teritoriul SDL situat în municipiul Galați, este amplasat înspre 

gurile de vărsare ale râurilor Siret (Sud) și Prut (Nord și Nord-Est) în fluviul Dunărea (Sud și Sud-

Est), incluzând și Lacul Brateș (Nord).  

Teritoriul SDL acoperit de parteneriat este caracterizat de elementele care definesc zona 

marginalizată, având în vedere că nu îndeplinesc un standard corespunzător pe niciunul din cele 3 

criterii, având deficit de capital uman (educație, starea de sănătate, mărimea și compoziția 

gospodăriei), un nivel scăzut de ocupare în sectorul formal și locuind în condițiile precare.  

Astfel, pe teritoriul SDL, populația marginalizată din zonele identificate, dispune de facilități 

precare destinate utilizării publice care ar conduce la creșterea spiritului comunitar precum: 

suprafețe reduse de spații verzi, lipsa/ număr redus de locuri de joacă amenajate pentru copii. 

Infrastructura de bază, deși consolidată în cea mai mare parte, are pe alocuri o serie de deficiențe 

pornind de la lipsa iluminatului stradal, străzi şi trotuare degradate, lipsa unor platforme de gunoi.  

Lipsa oportunităților de angajare a populaţiei din teritoriului SDL, în strânsă legătură cu lipsa 

abilităților cerute de piața muncii sau lipsa apetenței antreprenoriale a locuitorilor are impact 

direct asupra nivelului integrării pe piața forței de muncă a locuitorilor și implicit asupra nivelului 

de bunăstare al gospodăriilor.  
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Condiţiile de locuire sunt de cele mai multe ori inadecvate unui trai decent, pornind de la lipsa 

utilităţilor necesare traiului zilnic, supraaglomerarea spaţiilor de locuit, nesiguranţa locativă şi 

până la lipsa izolaţiei termice, lipsa igienizării subsolurilor sau aspectul degradat al scărilor de bloc.  

În contextul dat de situația teritoriului SDL, principalele obiective de dezvoltare stabilite de Grupul 

de Acțiune Locală (GAL) se referă la:  

• Reabilitarea infrastructurii de bază şi dezvoltarea funcțională a spaţiilor publice urbane din 

zonele marginalizate urbane în folosul unei comunități responsabile 

• Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială 

• Sprijinirea accesului și menținerii pe piața muncii populației marginalizate, inclusiv prin 

dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul comunității din zona analizată 

• Îmbunătăţirea nivelului de educaţie al populaţiei din comunităţile marginalizate 

• Creșterea accesului persoanelor din comunitățile defavorizate la servicii sociale, comunitare, 

agrement și sport  

• Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea 

discriminării 
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1. Prezentarea generală a orașului sau municipiului (peste 20.000 locuitori) 

1.1  Principalele caracteristici geografice, incluzând hărți 

Municipiul Galați este situat în partea de S-E a județului Galați, pe malul stâng al Dunării, fiind 

delimitat de ape de suprafață (N-E și la E - râul Prut și Lacul Brateș, S - fluviul Dunărea, S-V - râul 

Siret). În partea de V se află dealurile Smârdanului. Municipiul Galaţi are 6 intrări, cu acces prin 

diferite drumuri naționale și județene şi Republica Moldova/Ucraina –  cu acces prin drumul 

european E87. Accesul în municipiu se poate face și cu trenul (din Tecuci, Brăila, Bârlad), sau pe 

Dunărea Maritimă, care permite accesul navelor de tonaj mediu mai adânc, fiind una din cele mai 

mari conexiuni ale țării, cu căi de acces la coridoarele europene iar legătura pe calea ferată este 

capabilă să facă trecerea de la standardul de cale ferată european la cel din țările estice. 

Fig.  1: Localizarea municipiului în cadrul 

României, respectiv în cadrul județului Galați 

Fig.  2: Harta municipiului Galați 

 

  

Sursa: www.google.ro/maps, 2017  
Sursa: Municipiul Galați – Actualizare PUG, 

documentație finală, 2015  

Intravilanul municipiului cuprinde 5.943,44 ha, iar suprafața teritoriului administrativ este de 

24.363,37 ha. Zonele de relief sunt Câmpia Română și Podișul Moldovei, în această zonă, Lunca 

Dunării care se întretaie cu Lunca Prutului și Lunca Siretului. Climatul este de tip temperat - 

continental, cu o temperatură medie anuală de 10oC, cu o variație în timpul iernii între 0 - 28oC și o 

medie de vară în jurul a 22oC. Precipitațiile sunt de 400-500 mm/an. Predomină vegetația de 

silvostepă, dar în zona luncilor se găsește o bogată floră hidrofilă, plus o vegetație acvatică bogată. 

Vegetația lemnoasă a luncilor cuprinde mai multe esențe moi. Dintre componentele cadrului 

natural, au fost identificate ca relevante un număr de 11 elemente de hidrografie (râuri și lacuri), o 

arie forestieră și două rezervaţii naturale: Ostrovul Prut şi locul fosilifer Tirighina-Barboşi, cărora li 

se adaugă o serie de elemente naturale aflate în diverse grade de amenajare. 
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1.2  Populația și caracteristicile demografice 

Analizele privind structura socio-demografică se bazează pe prelucrarea şi interpretarea datelor 

statistice oficiale, respectiv: 

- Baza de date Tempo On-line, INS; 

- Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, INS, 2002 şi 2011. 

În ceea ce priveşte evoluţia demografică, în luna ianuarie 2017, populația după domiciliu a 

municipiului Galați era de 303.111 de locuitori, reprezentând 48,15% din populaţia totală a 

Judeţului Galați, plasând localitatea în categoria oraşelor mari, în context naţional. Față de anul 

2002, populația municipiului Galați s-a diminuat cu 15.794 persoane (-4,95%), mai puțin decât 

scăderea înregistrată la nivelul județului Galați (-3,78%)1.  

Fig.  3: Evoluţia populaţiei Municipiului Galați în perioada 2002 – 2017 

 
Sursa: Baza de date Tempo On-line, INSE, POP107D 

La nivelul anului 2017, 12,13% din populaţia municipiului era reprezentată de copii sub 14 ani (0-

14 ani), 58,59% de adulţi (15-54 ani) şi 29,28% de persoane peste 54 ani (14,79%) și vârstnici (65 

de ani şi peste; 14,49%). În comparaţie cu media judeţeană, ponderea populaţiei tinere este 

semnificativ mai redusă, iar cea a populaţiei adulte mai ridicată, ceea ce indică existenţa unor 

resurse semnificative de forţă de muncă2.  

Sporul natural al populației a fost fluctuat în ultimii 15 ani, indicând o scădere naturală a 

populației, valorile înregistrate de acest indicator în ultimii 12 ani fiind negative. În ansamblul 

fenomenelor demografice, o importanță deosebită prezintă natalitatea și mortalitatea populației, 

implicate direct în evoluția numărului și structurii populației. 

                                                        
1 INS - Baza de date Tempo On-line, POP107D 
2 INS - Baza de date Tempo On-line, POP107 
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Natalitatea, componentă principală a mișcării naturale a populației, a înregistrat cea mai mare 

valoare din ultimii 15 ani în anul 2004 (8,050/00), după care se constată un regres evident față de 

media ultimilor ani, ajungând în anul 2016 la valoarea de 6,690/00, nivel care se situează sub cel 

înregistrat în anul 2002 (7,04 0/00).  

Mortalitatea urmează o traiectorie sinusoidală în jurul valorii medii de 8,30 0/00 din ultimii 15 ani, 

cu o uşoară tendinţă de creştere3.   

Structura după vârstă a populaţiei municipiului Galați reflectă un proces lent, dar continuu, de 

îmbătrânire demografică, înregistrat de altfel la nivelul întregii ţări, determinat în principal de 

scăderea natalităţii, care a dus la reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani) şi 

creşterea ponderii populaţiei vârstnice de 65 ani şi peste. 

Din totalul populaţiei la nivelul anului 2017, 145.578 persoane erau de sex masculin (48,03% din 

total) şi 157.533 de sex feminin (51,97% din total). Gradul de feminizare al populaţiei este mai 

ridicat decât media judeţeană de 50,73%4. 

În ceea ce priveşte populaţia stabilă, recensământul efectuat în 2011 indică faptul că populația 

municipiului Galați se ridică la 249.432 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 

2002, când se înregistraseră 352.042 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (90,80%), cu o 

minoritate de romi (0,64%), de maghiari (0,05%), ucrainieni (0,02%) şi germani (0,02%). Pentru 

8,10% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută5.  

La nivelul anului 2015, din totalul absolvenţilor din municipiul Galați, cea mai mare pondere este 

reprezentată de absolvenții unei forme de învăţământ universitar (36,69%), în timp ce ponderea 

absolvenților unei forme de învăţământ liceal este de 31,59%, în scădere faţă de perioada 2010 - 

2014, în timp ce ponderea absolvenţilor unei forme de învăţământ postliceal este de 6,73%, în 

creştere faţă de aceeaşi perioadă de timp. Absolvenţii de învăţământ gimnazial reprezintă 21,48% 

din populaţie, în timp ce ponderea absolvenților unei forme de învăţământ profesional este de 

1,91% din populație6. Dinamica populației școlare a fost influențată de 2 categorii de factori: 

factorii demografici: scăderea natalității, îmbătrânirea populației, migrația externă și internă au 

condus la scăderea populației școlare la toate nivelurile educaționale și factorii de ordin legislativ: 

înființarea clasei 0, care a condus la scăderea numărului de copii din grădinițe și la creșterea celui 

din învățământul primar, respectiv desființarea unor școli de arte și meserii și transformarea lor în 

licee tehnologice. 

                                                        
3 INS - Baza de date Tempo On-line, POP201D, POP206D 
4 INS - Baza de date Tempo On-line, POP107D 
5 INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, 2002 şi 2011. 
6 INS - Baza de date Tempo On-line, SCL109D 
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1.3  Patrimoniul natural 

Municipiul Galați dispune de o suprafață de 956mp, în creștere cu 6,70% față de suprafața 

aferentă anului 20107. Principalele spații verzi publice sunt reprezentate de zona de faleză, 

parcuri, grădini, scuaruri, peluze stradale, zone de agrement, parcuri sportive, muzee, precum și 

spații neamenajate sau insuficient amenajate. Pe teritoriul municipiului Galați sunt 6 rezervații de 

tip dendrologic (Faleza Dunării, Grădina Publică, Grădina Botanică, Parcul CFR, Parcul Mihai 

Eminescu, Parcul Turn TV)8, ca arii naturale protejate de interes județean și 2 rezervații naturale 

(Pădurea Gârboavele, Lacul fosilifer Tirighina – Barboși și Ostrovul Prut)9. Municipiul dispune de o 

reţea hidrografică ce cuprinde ape de suprafaţă şi subterane legate în principal de bazinul 

hidrografic al Dunării. 

Municipiul se încadrează în regimul I de gestionare având în vedere rezultatele obținute în urma 

evaluării calității aerului la nivel național, impunându-se în acest caz elaborarea Planului de 

calitate a aerului pentru indicatorul dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx). În anul 2016, faţă de 

valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător, nu s-au înregistrat depăşiri la indicatorii monitorizaţi, cu câteva excepţii în 

ceea ce priveşte indicatorul pulberi în suspensie şi indicatorul ozon10.  

În ceea ce priveşte calitatea apei potabile, din totalul probelor recoltate de la staţiile de apă şi 

consumatori în anul 2016 de către DSP, au fost constatate probe necorespunzătoare chimic sau 

bacteriologic, fiind dispuse măsuri de remediere. Și în ceea ce privește probele de apă prelevate și 

analizate din fântâni și izvoare au fost identificate probe necorespunzătoare chimic prin depășiri 

ale indicatorilor nitriți, nitrați sau necorespunzătoare bacteriologic11. 

Operatorii economici care deţin situri potenţial contaminate sunt: S.C. OMV PETROM S.A., S.C. 

OMV Marketing şi Rafinare S.A., Depoul de locomotive călători Galaţi, S.C. Commet S.A. Tecuci şi 

S.C. Mehid S.A. Galaţi. S.C. OMV PETROM S.A. deţine în judeţul Galaţi 24 situri potenţial 

contaminate, iar S.C. OMV Marketing şi Rafinare S.A. 3 situri potenţial contaminate. 

În ceea ce privește monitorizarea solului în municipiul Galaţi, valorile înregistrate de nutriția 

solului variază în funcție de zona monitorizată și de natura solului, nu se semnalează poluări cu 

metale, și nici surse antropogene de poluare (reziduuri lichide, solide, menajere, stradale și 

industriale), calitatea solurilor încadrându-se în valorile normale admisibile12, cu excepţia calităţii 

solului monitorizat la o serie de agenţi economici, la care s-a semnalat depăşirea pragului de alertă 

                                                        
7 INS - Baza de date Tempo On-line, GOS103A 
8 Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi, Nr. 46/1994 
9 Legea nr. 5 din 6 martie 2000 și H.G. 2151/2004 
10 Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi – Raport de activitate pe anul 2016, pag. 13  
11 Direcția de Sănătate Publică a Județului Galați – Analiza serviciilor medicale dn județul Galați în anul 2016, pag. 19   
12 conform Ordinului nr. 756/1997 
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și sau de intervenţie, dupǎ caz: SC Sator SRL, Societatea ARCELORMITTAL GALAŢI S.A, S.C. Mehid 

S.A, PFA Druică Ștefan.  

La nivelul municipiului, principala sursă de poluare fonică o reprezintă traficul auto, în condițiile în 

care măsurătorile pentru traficul feroviar, cel cu tramvaie și pentru activitatea industrială au 

relevat că acestea nu depășesc valorile maxime premise. Harta strategică de zgomot a municipiului 

relevă depășirea valorilor maxime admise pentru traficul rutier (60 dB ziua și 50 dB noaptea), o 

parte importantă din populația municipiului (peste 57.000 de persoane ziua și 71.000 noaptea) 

fiind expusă la un nivel de zgomot peste limita admisă. 

Principalele pericole la nivelul municipiului ţin de riscurile naturale: inundaţiile frecvente, factorul 

litologic reprezentat de terenul dificil de fundare pe întreg teritoriul administrativ al municipiului, 

factorul seismic dat de amplasarea municipiului în imediata apropiere a liniei de fractură tectonică 

majoră Focșani – Nămoloasa - Galați, ceea ce determină resimțirea acută a mișcărilor telurice.  

 

1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural 

Patrimoniul cultural, respectiv valorile instituite prin Lista Monumentelor Istorice a Ministerului 

Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Institutul Național al Patrimoniului, din Monitorul 

Oficial 670 bis 2010; valori culturale de interes local și național incluse în “PUZ Zone Construite 

Protejate ale municipiului Galați” prin care sunt identificate 23 de zone istorice de referință și 18 

subzone istorice de referință; totalul suprafeței zonelor construite protejate din Municipiul Galați 

este de 174 ha și este structurat astfel:  

1. Zona principală, care se întinde de la ansamblul arheologic al bisericii fortificate Precista, din 

zona falezei, până la Grădina Publică, fiind totodată principala zona verde de recreere și loisir a 

orașului;  

2. Zone de referință adiacente cu valoare istorică, urbanistică și arhitecturală care includ printre 

altele: Palatul Navigației, fostele Pescării, silozul pentru cereale, Casa de Cultură a Sindicatelor, 

zona parcului Rizer.  

3. Rezervații și situri de interes arheologic: situl arheologic de la Barboși - Tirighina, clasat ca 

monument istoric de categorie A, considerat de valoare națională și internațională; cavoul 

roman; situl arheologic de pe promontoriul Precista ce relevă descoperiri din perioada romană 

și o așezare cu necropola medievala; situl arheologic din cartierul Dunărea, cu descoperiri din 

perioada antică. 

La elementele de patrimoniu construit se adaugă elementele de patrimoniu imaterial (tradiții, 

obiceiuri, gastronomie etc.). din principalele elemente de identitate locală mai amintim: Biserica 

Romano-Catolică - construită în anul 1844 și extinsă în anul 1873, care păstrează mai multe 

obiecte de valoare artistică; Catedrala Arhiepiscopală Dunărea de Jos - Sfântul Ierarh Nicolae și 

Sfântul Andrei a carei  piatră de temelie a fost așezată în 27 aprilie 1906, de către prințul 
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Ferdinand și regina Maria, alături de episcopul Dunării de Jos de atunci, Pimen Georgescu; 

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii - Grădina Botanică sau Parcul Dendrologic ocupă o 

suprafață de 18 hectare pe malul stâng al Dunării; Muzeul de artă vizuală - primul muzeu de artă 

contemporană românească din țară, inaugurat în anul 1967, cuprinde creații de artă românească 

din secolele XIX și XX; Muzeul Satului Galați - la intrarea în Pădurea Gârboavele, conținând câteva 

colibe specifice zonei limitrofe a Dunării de Jos; Muzeul de medalistică, filatelie și numismatică - 

aflat lângă Casa Memorială A. I. Cuza, găzduiește doar colecții de medalistică, numistmatică și 

medalistică; Castrul roman de la Tirighina-Barboși – este un monument istoric de categorie A care 

se întinde pe aproximativ 10 hectare și cuprinde diverse vestigii ale unui castru roman. 

Municipiul Galați a fost un puternic centru meșteșugăresc, evoluând de la meșteșuguri simple la 

manufactură și la industria mecanică. Caracterul multietinc al municipiului s-a atenuat în timp,  

însă se păstrează încă urme și resturi de tradiții și obiceiuri culinare care nu sunt valorificate.  

Atât patrimoniul construit cât şi cel natural care caracterizează municipiul Galați sunt elemente 

care întăresc potenţialul foarte ridicat pentru practicarea următoarelor tipuri de turism: turismul 

istoric şi cultural (circuitul bisericilor şi mănăstirilor din zonă, al cetăţilor dacice, turism 

gastronomic), turismul de tranzit (datorită poziției geografico - istorice, a poziției la Dunărea 

maritimă și a punctului de frontieră rutier și feroviar Galați–Giurgiulești - Republica Moldova) și 

alte tipuri de turism precum turism de afaceri, universitar și școlar, religios-ecumenic, medical și 

de menținere a sănătății, sportiv, de recreere și agrement, ecoturismul și turismul verde. 

Structurile de primire turistică sunt în număr de 3013, din care 13 hoteluri, 6 pensiuni turistice, 5 

vile turistice, 4 hosteluri, 1 motel și 1 căsuță turistică, cu o capacitate de cazare de 1.756 de locuri. 

Infrastructura de cazare a crescut în ultimii 15 ani, numărul structurilor de cazare dublându-se faţă 

de anul 2002. Evoluția evident ascendentă a numărului de turiști și a numărului de vizitatori din 

ultimii 5 ani indică o evoluție pozitivă a turismului în municipiu, fiind caracterizată de sejururi 

scurte. Durata medie a unui sejur a fost de 1,81 zile în anul 2016, în creştere faţă de anii anteriori. 

Durata scăzută a sejurului indică un turism de tranzit şi de weekend, cu impact nefavorabil asupra 

activităţii agenţilor economici din turism, dar cu potenţial de creştere având în vedere 

perspectivele de dezvoltare şi atu-urile municipiului care ar putea favoriza dezvoltarea acestui 

domeniu al turismului.  

                                                        
13 INS – Baza de date Tempo On-line, TUR101C 
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1.5  Locuirea și accesul la utilități 

În anul 2016, în municipiul Galați se regăsesc un număr de 112.867 locuințe conform datelor I.N.S., 

din care 97,40% sunt în proprietate privată. Numărul locuințelor este în continuă creștere în ultimii 

15 ani, înregistrând o creștere cu 5,70% în anul 2016 față de anul 200214.  

În anul 2011, în municipiul Galați au fost au fost înregistrate 109.363 locuințe convenționale15, 

reprezentând 49% din totalul locuințelor convenționale din județul Galați. Suprafața medie 

locuibilă pe cap de locuitor este de 14,85mp. Din totalul locuinţelor convenţionale din municipiu, 

97,4% au alimentare cu apă în locuinţă, 96,7% au instalaţie de canalizare, 98,3% dispun de 

instalație electrică şi 89,7% au încălzire centrală. În municipiul Galați 93,6% din locuinţe sunt 

dotate cu bucătărie în interiorul locuinţei şi tot 93,6% dispun de baie16.  

La nivelul municipiului Galați, conform datelor din 2015, reţeaua simplă de distribuţie a apei 

potabile are o lungime totală de 572 km, care nu a mai fost extinsă după anul 201117. Alimentarea 

cu apă a municipiului se face din două tipuri de surse de apă18:  

- subterană - captarea se realizează de la Vadu Roșca și Salcia Liești care se află la o distanță de 

aproximativ 70 km de oraș, fapt ce creează unele dificultăți în operare și mentenanță.  

- suprafață - apa brută din Dunăre este captată și este livrată către stația de pompare uzina 2 a 

Apă - Canal SA.  

În anul 2016, cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din municipiu a fost de 

12.159.000 mc, dintre care 8.954.000 mc pentru consumatorii casnici şi 3.205.000 mc pentru cei 

non-casnici (întreprinderi, instituţii publice). Faţă de anul 2002, consumul de apă din Municipiul 

Galați a scăzut cu 61,58%, pe fondul restrângerii activităţii industriale din oraş, dar şi a contorizării 

consumului şi a reducerii pierderilor din reţea19. 

Canalizarea municipiului Galați este realizată în sistem unitar, apele uzate menajere și cele pluviale 

fiind colectate de o rețea de 531 km (la nivelul anului 2016) și preluate prin colectorul interceptor 

către Stația de Epurare a municipiului Galați. Față de anul 2002, lungimea conductelor de 

canalizare s-a extins cu 51 km, iar din anul 2011 nu au mai fost realizate investiții care să conducă 

la dezvoltarea rețelei de canalizare20. Sistemul de canalizare acoperă o suprafață de 2.300 ha din 

intravilanul municipiului Galați și 96,7% dintre locuințele din municipiu au instalație de canalizare 

(RGPL 2011). Conform estimărilor operatorului Apă - Canal, circa 6% din suprafața municipiului nu 

                                                        
14 INS - Baza de date Tempo On-line, LOC101B 
15 INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, 2011 
16 INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, 2002 şi 2011 
17 INS - Baza de date Tempo On-line, GOS106B 
18 Strategia de dezvoltare a Municipiului Galați 2016 - 2025, pag. 94 
19 INS - Baza de date Tempo On-line, GOS108A 
20 INS - Baza de date Tempo On-line, GOS110A 
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este acoperită de rețea de canalizare. Municipiul Galați a beneficiat de două proiecte ample ISPA și 

POS MEDIU de reabilitare a infrastructurii de apă și de apă uzată, precum și de construire a unei 

noi stații de epurare, care dispune în prezent inclusiv de treaptă terțiară, fiind prevăzute prin 

Master Plan-ul Județean pentru Apă și Apă Uzată Galați pentru perioada 2014 - 2020 o serie de 

investiții prioritare care vor conduce la o rată de acoperire a serviciului de apă și de apă uzată de 

100%. 

Sistemul de distribuție centralizată a energiei termice din Municipiul Galați se compune dintr-o 

infrastructură de producere a energiei termice uzată fizic și moral, cu o eficiență energetică redusă 

și costuri ridicate de producție. Aceeași situație de regăsește și în ceea ce privește rețeaua de 

distribuție primară și secundară a energiei termice care este învechită și generează pierderi 

ridicate. 

Alimentarea cu energie electrică a municipiului se face din Sistemul Energetic Național prin 

intermediul stațiilor de sistem Smârdan (400/220 kV) și Bărboși (220/110 kV). La barele de 110 kV 

ale acestor stații se racordează 6 stații de 110 kV aferente municipiului Galați. Compania care se 

ocupă cu distribuția energiei electrice în Municipiul Galați este Electrica Furnizare S.A. - Sucursala 

de Distribuție a Energiei Electrice Galați. Deși are un grad bun de acoperire, rețeaua de distribuție 

a energiei electrice este uzată fizic și moral, fiind subdimensionată21. 

Pe raza municipiului Galaţi, operatorul sistemului integrat de management al deşeurilor este 

Serviciul Public Ecosal, care deservește circa 250.000 de persoane (acoperire de 100%). Începând 

cu anul 2012 eliminarea finală a deșeurilor municipale se realizează la noul depozit ecologic de 

deșeuri municipale al municipiului Galați de la Tirighina, acesta fiind construit printr-un proiect 

derulat de Primăria Municipiului Galați, și anume „Sistem integrat de management al deșeurilor 

urbane solide în municipiul Galați și împrejurimi” (Măsura ISPA 2003 RO 16/P/PE/027). În ceea ce 

privește deșeurile industriale, cel mai mare operator economic al municipiului este ArcelorMittal 

S.A. Ca urmare a crizei economice globale cantitatea de deșeuri industriale generate a scăzut 

simțitor în perioada 2008 - 2012, în principal datorită reducerii capacităților de producție și 

închiderii unor companii.  

 

                                                        
21 Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025, pag. 101 
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1.6  Profilul economic (ocupare și mediul de afaceri la nivel local) 

Municipiul Galați are un profil industrial, în contextul în care 37,35% din cifra de afaceri generată 

la nivelul municipiului de cele aprox. 9.000 unități comerciale, este generată de întreprinderi care 

activează în industria prelucrătoare și cea extractivă. În domeniul industrial, cea mai mare parte a 

cifrei de afaceri este generată de activitatea de producție de metale feroase sub forme primare și 

de feroaliaje, ArcelorMittal fiind în continuare un important jucător în acest domeniu.  

O pondere ridicată în producția industrială a municipiului Galați o reprezintă producția pentru 

export, în special la produsele siderurgice, vase maritime și fluviale, ulei combustibil, textile și 

confecții, accesorii metalice, confecții metalice și altele. 

După cifra de afaceri a agenților economici din municipiul Galați, orientarea economică la nivelul 

anului 2016 este următoarea: 

Tab. 4: Orientarea economică a agenților economici după cifra de afaceri înregistrată în 2016  

Domeniu 
Ponderea cifrei de afaceri la 

nivel de municipiu 

Agricultură, silvicultură și pescuit 1,29% 

Industria extractivă 0,09% 

Industria prelucrătoare 35,32% 

Producția și furnizarea de energie electrică și termică 1,94% 

Distribuţie apă, salubritate, gestionare deşeuri, activităţi de 
decontaminare 2,50% 

Construcții 8,96% 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea autovehiculelor 36,69% 

Transport, depozitare  5,56% 

Hoteluri și restaurante 0,90% 

Alte activități 6,74% 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Galați 

Profilul industrial se remarcă și în ceea ce privește forța de muncă, 28,80% din persoanele ocupate 

fiind salariați în industria extractivă şi prelucrătoare. Din totalul salariaţilor la nivelul anului 2016, 

23,93% lucrau în domeniul comerţului, 12,46% în domeniul construcţiilor iar 30,66% în domeniul 

serviciilor. În agricultură lucrează numai 1,47% din salariaţii de la nivelul municipiului Galaţi.   

Numărul cel mai mare de societăți comerciale se înregistrează în domeniul comerțului (41,32%), 

sector urmat de cel al activităților profesionale, științifice și tehnice (8,70%) și de sectorul 

transportului și depozitării (7,79%). Un număr semnificativ de agenți economici se remarcă în 

continuare și în industria prelucrătoare (7,47%).   

Întreprinderile mari generează 44,03% din cifra de afaceri la nivel de municipiu și sunt prezente 

doar în 3 sectoare de activitate: în industria prelucrătoare unde generează 26,90% din totalul cifrei 

de afaceri de la nivelul municipiului, în comerț și în construcții. Un aport semnificativ îl au și 
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întreprinderile mijlocii care generează 30,24% din cifra de afaceri la nivelul municipiului, în special 

în sectoarele de comerț și industrie prelucrătoare. Activitatea întreprinderilor mici și a 

microîntreprinderilor se remarcă mai ales în sectoarul de servicii și în agricultură. Rata 

antreprenoriatului și numărul de întreprinderi mici și mijlocii este semnificativ mai scăzut în 

comparație cu alte municipii de rangul I din România.  

În ceea ce privește structura economiei locale, se remarcă industria metalurgică ce reprezintă 

principala activitate economică la nivelul municipiului Galați, ArcelorMittal Galați fiind cel mai 

mare combinat siderurgic din România și principalul furnizor de materie primă pentru restul 

companiilor care activează în acest domeniu.  

Industria navală este bine reprezentată la nivelul municipiului, fiind un pol de referință în 

domeniul construcției, reparării și vânzării de nave, prin Șantierul Naval Galați, Damen Shipyards 

Galați.  

Industria alimentară și a băuturilor este remarcată la nivelul municipiului Galați de producătorii de 

ulei vegetal, unitățile de panificație sau de procesare a cărnii. Potențialul acestei industrii este dat 

în special de proximitatea unor zone agricole extinse la nivelul județelor din jurul municipiului.  

La nivelul Municipiului Galați o activitate cu tradiție este cea de pescuit și acvacultură, prin 

existența unor amenajări piscicole de cercetare – dezvoltare autorizate la nivelul municipiului, 

chiar dacă activitatea de pescuit comercial a înregistrat o scădere după anul 1990. 

Sectorul comerțului este bine dezvoltat, cu peste 1.000 de întreprinderi active; dintre tipurile de 

comerț practicate la nivelul municipiului se remarcă cel al materialelor de construcții (prin 

prezența S.C. Arabesque S.R.L. cu rețea națională de magazine) și comerțul metalelor şi 

minereurilor metalice. Pe lângă agenții economici locali, în ultimii ani au fost deschise noi unități 

comerciale ale unor rețele internaționale, cum ar fi: Kaufland, Billa, Penny, Lidl, Carrefour, Auchan 

etc. 

Sectorul telecomunicaţiilor şi al informaţiilor se remarcă drept un sector emergent inclusiv la nivel 

local, pe fondul calificării ridicate în domeniu, a cererii tot mai mari de servicii informatice, dar și a 

investițiilor realizate de companiile din domeniu, chiar dacă este încă slab dezvoltat în comparație 

cu marile centre universitare din țară (București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași). Dezvoltarea 

sectorului de software a fost susţinută și de dezvoltarea Parcului Științific și Tehnologic de 

Software Galați, unde activează peste 30 de firme de profil. 

Conform Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, în municipiul Galaţi sunt 

înregistrate 2 întreprinderi sociale: ANCORA Societate Cooperativă Meşteşugărească specializată 

în fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor, cu un 
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număr mediu de 25 salariaţi în 2016 şi Asociaţia pentru Ecologie şi Turism Pro Eco-Tur, cu 

activitate în domeniile cultura, educație, mediu, protecția animalelor, social, sport.22 

Datele statistice indică pentru anul 2015 în Municipiul Galați un număr mediu de 88.030 de 

salariaţi (83,54% din totalul salariaților din judeţul Galați), în timp ce datele ORC indică un număr 

de 63.878 salariați pentru anul 201623. Faţă de anul 2002, datele I.N.S. indică o scădere cu 16,98% 

a numărului de salariați din municipiul Galați, pe fondul închiderii unor unităţi economice 

importante sau a restructurării acestora, dar şi a migraţiei externe a forţei de muncă.  

Fig. 5: Evoluţia numărului de salariaţi din Municipiul Galați şi judeţul Galați, în perioada 2002-2015 

 
Sursa: Baza de date Tempo On-line, INSE, FOM104D 

În luna octombrie 201724, la nivelul Municipiului Galați erau înregistraţi 2.143 şomeri indemnizați și 

16.101 șomeri neindemnizați. Numărul șomerilor este în creștere, dar se constată o scădere a 

numărului șomerilor indemnizați, cei mai mulți dintre șomeri având vârste cuprinse între 40 și 49 

ani (31,69%) iar din totalul șomerilor, 13,42% sunt romi. Conform ultimelor statistici INS, ponderea 

persoanelor de sex feminim este de 57,67%.      

 

                                                        
22 Sursa: http://www.anofm.ro/files/Extras%20registru%20septembrie%202017.pdf  
23 O.R.C. de pe lângă Tribunalul Galați - adresa nr.  71583 / 30.10.2017  
24 Sursa: Adresa AJOFM nr. 21566 / 21.11.2017 
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1.7  Instituții locale și servicii publice 

Conform datelor oferite de Inspectoratul Școlar Județean Galați în anul școlar 2012-2013 în 

municipiul Galați au funcționat un număr de 100 de unități de învățământ publice, dintre care 48 

de grădinițe, 31 de școli gimnaziale și 21 de colegii și licee. La acestea s-au adăugat 19 unități de 

învățământ private, respectiv 10 grădinițe, 2 școli primare, un liceu teoretic și 4 școli postliceale. 

Municipiul Galați are o tradiție universitară de peste 60 de ani, în anul 1948 fiind înființată 

Facultatea de Îmbunătățiri Funciare, prima de acest tip din țară. În prezent, în municipiul Galați își 

au sediul două universități: Universitatea „Dunărea de Jos” (publică) și Universitatea „Danubius” 

(privată), cu un număr total de 13.258 de studenți. 

Municipiul Galați este un centru medical de importanță județeană și regională care dispune de 

unități medicale specializate oferind servicii de sănătate întregii populații a județului și chiar a 

județelor învecinate (Tulcea, Brăila etc). La numărul de 7 spitale aflate în evidența Direcției de 

Sănătate Publică Galați, se adaugă și Spitalul Militar, subordonat Direcției Medicale din Ministerul 

Apărării Naționale, totalizând un număr de 8 instituții spitalicești pe raza municipiului. 

Principalii furnizori de servicii sociale de la nivel local sunt Direcția de Asistență Socială și Servicii 

Publice din cadrul Primăriei Galați și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, 

subordonată Consiliului Județean Galați, dar a cărei infrastructură este concentrată în municipiu. 

Serviciile din structura Direcţiei de Asistenţă Socială, care organizează și acordă beneficii de 

asistență socială sau prin intermediul cărora se monitorizează activitatea furnizorilor de servicii 

sociale de drept public sau privat sunt: 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială 

- Serviciul Autoritate Tutelară, Asistenţă Persoane cu Handicap 

- Compartimentul Dezvoltare Servicii Sociale, Relaţii cu Instituţiile de Asistenţă Socială 

Pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, a siguranței cetățenilor, prevenirii şi combaterii 

infracţiunilor, a pazei bunurilor aparţinând domeniul public şi privat, la nivelul Municipiului Galați 

funcţionează următoarele instituţii publice: Poliția Municipiului Galați, prin cele 5 secții, Serviciul 

Teritorial al Poliției de Frontieră Galați, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia 

Grigorescu” al județului Galați, Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați, Poliția Locală Galați, 

Biroul Apărare și Protecție Civilă din cadrul Direcției Generale Servicii Publice a Primăriei 

Municipiului Galați.. În cazul în care apar situații de urgență există 26 de unități în care populația 

poate fi cazată. 

În miniparcurile de cartier au fost realizate lucrări de arhitectură peisagistică a terenurilor de sport 

şi a zonelor de recreere și au fost montate echipamente de joacă, aparate de gimnastică și de 

fitness, mobilier urban. Pe lângă acestea, mai sunt amenajate locuri de joacă pentru copii și locuri 

de recreere în Grădina Publică, Parcul Rizer, Parcul Viva, Parcul Selgros – cu o suprafață de 45.000 

mp, Parcul Orășelul Copiilor, existența acestora contribuind în timp la consolidarea spiritului 
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comunitar.  Rețeaua de străzi din municipiul Galați cuprinde aproximativ 420 de străzi. În ceea ce 

privește transportul public, la nivelul municipiului Galați există un operator principal de transport 

public, S.C. TRANSURB S.A., aflat în subordinea Consiliului Local Galați. Rețeaua de transport în 

comun din municipiu și-a păstrat configurația în ultimii ani, în termeni de trasee, de lungime a 

acestora, de frecvență a deservirii etc., acoperind circa 90 - 95% din zona rezidențială, conform 

Studiului de trafic aferent PUG. Parcul de mijloace de transport în comun este uzat fizic și moral, 

iar eficiența energetică a acestora este redusă, ceea ce a condus la scăderea atractivității acestora 

pentru cetățenii municipiului. Reducerea fluxurilor de călători poate fi pusă pe seama unei 

reduceri generale a mobilității la nivel local, dar și a creșterii gradului de motorizare - deplasarea 

cu autoturisme proprii.  

 

1.8  Organizații ale societății civile 

În municipiul Galați sunt înregistrate 1.338 organizații neguvernamentale25, dintre care 1.021 

asociații, 115 fundații, 74 cluburi, 66 organizatii  si 63 de alte forme asociative. Din analiza scopului 

pentru care au fost înființate aceste organizații, un număr de 369 organizații (27,6%) vizează 

realizarea de intervenţii în domeniul susținerii comunităților și populației vulnerabile sau în situații 

de risc de pe raza municipiului. În municipiul Galați își desfășoară activitatea 23 de unități 

autorizate care oferă servicii sociale pentru diferite categorii de beneficiari (copii, tineri, vârstnici, 

persoane cu handicap, persoane expuse violenței domestice etc.): servicii rezidențiale, de 

informare, consiliere, de recuperare și reabilitare, de orientare, de mediere, de îngrijiri paleative 

etc. Aceştia sunt organizaţi ca organizații non-guvernamentale, fundații ori asociații care 

desfășoară activități similare furnizării de servicii sociale pe raza municipiului Galați. În Municipiul 

Galați sunt furnizate 99 servicii acreditate, 43 dintre aceste servicii fiind furnizate de Directia 

Generala de Asistență Socială și Protecția drepturilor Copilului Galați26. 

Serviciile sociale în domeniul protecției copiilor și tinerilor în dificultate pentru care există furnizori 

de servicii la nivelul municipiului Galați sunt: 

• Servicii de tip rezidenţial copii (Centrul Rezidențial de fete Sf. “Vasile cel Mare”, unitate 

subvenționată) sau tineri în dificultate – servicii de asistență socială și sprijin pentru 

reintegrarea socială (Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineret Galați - Zimbru 1, Centrul 

Multifuncțional pentru Tineri în situații de risc - Zimbru 2 – furnizori publici); 

                                                        
25 Ministerul Justiției - Registrul Național ONG (http://www.just.ro/registrul-national-ong/) 
26 Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Lista furnizorilor de servicii sociale acreditați și a serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr. 

197/2012 (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/15-transparenta/legislatie/protectie-sociala/166-registrul-electronic-unic-al-

serviciilor-sociale) 
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• Servicii alternative - Centre de zi copii (Centrul de zi „Prietenii școlii” – furnizor public și alte 

6 centre subvenționate de la bugetul local); 

• Servicii alternative - Centre de recuperare copii (2 furnizori publici de servicii de recuperare 

pentru copii cu dizabilități).  

Servicii sociale în domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități: Servicii alternative - 

Centru de zi (Centrul de zi și sănătate “ACCES pentru TOȚI” – unitate subvenționată).  

Servicii sociale în domeniul protecției persoanelor de etnie romă: Servicii alternative - Centru de 

consiliere (Centrul de Sprijin Social pentru Romi, unitate subvenționată) 

Servicii sociale în domeniul protecției persoanelor fără adăpost: Servicii alternative - Centru de 

urgență persoane fără adăpost (furnizor public); Servicii alternative - Centru de urgență (Centrul 

comunitar pentru victime ale violenței în familie, unitate subvenționată)  

Servicii sociale în domeniul protecției vârstnicilor și persoanelor adulte: 

• Servicii de tip rezidențial vârstnici și persoane adulte în dificultate (5 centre, furnizor public)  

• Servicii alternative - Centru de zi vârstnici (Agenția pentru servicii Sociale Comunitare 

“Alternativa” – furnizor public și 3 centre – unități subvenționate);  

• Servicii alternative - Servicii de îngrijire la domiciliu vârstnici (Agenția pentru servicii Sociale 

Comunitare “Alternativa” – furnizor public și 2 centre – unități subvenționate) 

• Servicii alternative - Cantina de ajutor social (Cantina de ajutor social Galați, furnizor public) 

 

1.9  Experienţa locală privind proiectele cu finanţare europeană 

Proiectul Cresterea performanței energetice a blocurilor de locuințe C11, C12, D8 aferente 

asociației de proprietari nr. 257 din municipiul Galați, a fost implementat de Municipiul Galaţi în 

perioada 30.11.2014-31.12.2015, cu un buget în valoare totală de 4.413.350,32 lei. Principalele 

activități: anveloparea clădirii, termoizolarea intradosului la casa scarii, termohidroizolarea terasei, 

schimbarea tâmplariei cu sisteme termopan, etc. Proiectul Centru comunitar de servicii sociale 

Str. Științei nr. 26 din municipiul Galați, a fost implementat de Municipiul Galaţi în perioada 

18.11.2014-31.08.2016, cu un buget în valoare totală de 12.658.730,00 lei. Principalele activități: 

1. Consolidarea clădirii existente şi supraetajarea construcției existente cu 3 nivele în scopul 

înființării unui centru social pentru categoriile defavorizate; 2. Acordarea de adapost temporar 

pentru 60 persoane defavorizate (inclusiv populație roma); 3. Organizarea si furnizarea de cursuri 

de pregatire profesionala pentru un numar de 14 specialişti în domeniul serviciilor sociale; 4. 

Dezvoltarea si furnizarea serviciiilor de orientare, consiliere si îndrumare în sprijinul tranziției de la 

scoala la viața activă pentru 120 persoane defavorizate, inclusiv populație aparținând etniei rome; 

5. Organizarea si furnizarea de cursuri de calificare/recalificare profesionala în vederea dezvoltarii 

competențelor pentru sprijinirea inserției/reinserției profesionale pentru 84 de persoane 
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defavorizate (inclusiv populație roma). Proiectul Modernizarea Bd. Oțelarilor, strazilor 

Stadionului, Frunzei si Gheorghe Asachi din municipiul Galați, a fost implementat de Municipiul 

Galaţi în perioada 30.11.2011-29.10.2013, cu un buget în valoare totală de 50.860.554,28 lei. 

Principalele activități: reabilitarea si modernizarea carosabilului; refacerea platformei de circulație 

a tramvaielor ca infrastructura si suprastructura; reabilitarea si modernizarea trotuarelor si a 

spațiilor verzi; reabilitarea si modernizarea rețelelor de apa si canalizare; reabilitarea si 

modernizare rețelelor de alimentare cu energie electrica a liniilor de tramvai; refacerea parțiala a 

rețelelor telefonice afectate; realizarea rețelei de iluminat public stradal. 

În perioada 31.03.2014 – 31.12.2015, RomActiv Business Consulting SRL a derulat proiectul 

“ProActiv – Program integrat de ocupare pe piaţa muncii din regiunile Nord Est, Sud Muntenia şi 

Bucureşti Ilfov”, în valoare totală de 5.628.554,00 lei lei, finanţat prin F.S.E. prin POSDRU 2007 – 

2013 Investește în oameni!, 5.1 CPP 125, împreună cu: SC Profile Business Consulting SRL, AJOFM 

Iași, AJOFM Bacău, AJOFM Dambovița, AJOFM Argeș, AJOFM Ilfov. Principalele activităţi: consiliere 

oferită șomerilor pentru găsirea unui loc de muncă/ demararea unei afaceri sau activități 

independente în 4 Centre de consiliere profesională și antreprenorială din București, Bacău, Iași, 

Târgoviște; derularea a 48 cursuri de calificare și de specializare, 12 seminarii și 14 târguri de locuri 

de muncă. Beneficiarii proiectului au fost 800 şomeri şi persoane în căutarea unui loc de muncă. 

Comunitatea ţintă a vizat în persoane cu o situație dificilă pe piața muncii precum persoanele în 

căutarea unui loc de muncă, șomerii, inclusiv cei tineri și vârstnici și șomerii de lungă durată. 

Proiectul este finalizat iar impactul acestuia a constat în: informarea și consilierea profesională a 

peste 800 de beneficiari; organizarea a 52 de cursuri (808 participanți); organizarea a 12 seminarii 

(449 de participanți persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și 186 de societăți comerciale 

(potențiali angajatori)); peste 170 de beneficiari de servicii de consultanță antreprenorială (14 

persoane au demarat o afacere independentă); 200 beneficiari de planuri individuale de mediere 

și participanţi la interviuri de angajare; 12 târguri de locuri de muncă cu peste 200 de societăți și 

peste 650 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; peste 100 de persoane și-au găsit loc 

de muncă în termen de 6 luni de la finalizarea cursului și în urma activităților de mediere. 

START la CALIFICARE vopsitorilor din toată ţara! a fost proiectul implementat de ASOCIAŢIA 

"CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART" în perioada 16.04.2014 – 15.10.2015, cu un buget de 

8,598,511.54 lei finanţat de Uniunea Europeană. Obiectivul general al proiectului a constat în 

cresterea nivelului de calificare pentru 1500 de angajați, prin îmbunatatirea accesului la cele 14 

Centre Zonale de Calificare si participarii acestora la programe de calificare/ recalificare. Proiectul 

este finalizat iar rezultatele acestuia au constat în realizarea a 100 de parteneriate cu companiile în 

cadrul cărora activează membrii grupului ţintă, derularea de cursuri de calificare pentru 1500 de 

persoane din grupul ţintă, în meseriile: „Tinichigiu vopsitor auto” (28 grupe), „Vopsitor industrial 

(4 grupe)” si „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor” (28 grupe) şi realizarea a 8 campanii media.  



 

21 
Proiect „STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”- cod SMIS 2014+: 106636 

 

2. Identificarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea 

DLRC 

2.1 Prezentarea generală a teritoriului SDL 

2.1.1 Delimitarea teritoriului SDL și întocmirea planului  

Teritoriul SDL este situat în municipiul Galați, fiind amplasat înspre gurile de vărsare ale râurilor 

Siret (Sud) și Prut (Nord și Nord-Est) în fluviul Dunărea (Sud și Sud-Est), incluzând și Lacul Brateș 

(Nord), dinstingându-se 3 perimetre: Perimetrul 1-Zona de S-E a orașului (ZUM 1 – 5), Perimetrul 

2- Zona de Sud-Vest a orașului (ZUM 6-7), Perimetrul 3 - Zona de Nord-Vest a orașului (ZUM 8-13. 

Fig.  6: Delimitarea teritoriului SDL 

 
Fig. 7: Delimitarea perimetrului SDL 

 
Delimitarea teritoriului s-a realizat prin respectarea criteriilor de dimensiune (intre 10.000-150.000 

locuitori); sunt delimitate perimetrele care corespund zonelor cu caracter distinct, SDL cuprinde 

minim o ZUM (au fost identificate 13 ZUM) și zona urbană funcțională aferentă, în care au fost 

identificate zonele distincte pentru intervenții DLRC. Analiza diagnostic a nevoilor și problemelor 

populației din zonele din teritoriul SDL se realizează luând în calcul următorii factori relevanți: 

analiza fiecărei zone din teritoriul SDL; identificarea și analiza nevoilor persoanelor aflate în risc de 

sărăcie/excluziune socială de pe raza teritoriului SDL și a fiecărei zone distincte incluse; 

identificarea principalelor probleme din fiecare zonă distinctă a teritoriului SDL. 
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2.1.2  Principalele caracteristici geografice 

Teritoriul SDL este amplasat înspre gurile de vărsare ale râurilor Siret ( Sud) și Prut (Nord și Nord-

Est) în fluviul Dunărea (Sud și Sud-Est), incluzând și Lacul Brateș (Nord). Teritoriul SDL este 

constituit dintr-o Zonă Funcțională și 13 Zone Urbane Marginalizate ce sunt cuprinse în  evoluția 

urbanistică a Municipiului Galați, fiind delimitat față de teritoriul Municipiului Galați astfel: la 

Nord: cartierul Traian Nord, la Nord – Est: Lacul Brateș, la Nord – Vest: Cimitirul evreiesc, la Est: 

DN2B, la Sud: fluviul Dunărea, la Sud – Vest: râul Siret, la Vest: ArcelorMittal Galați.  

Componentele teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală sunt:  

• Centrul istoric – Port: cartiere rezidențiale, instituții publice, instituții de învățământ, 

instituții de cultură, instituții sociale, instituții sanitare, instituții de cult, agenți economici; 

• Aviația: cartiere rezidențiale, instituții de învățământ, instituții de cult, agenți economici; 

• Dunărea: cartiere rezidențiale, instituții de învățământ, instituții sanitare, instituții de cult, 

agenți economici; 

• Traian Nord: cartiere rezidențiale, instituții sanitare, instituții de cult, agenți economici. 

Analiza detaliată a  teritoriului SDL a evidențiat trama stradală, parcelarea terenului și raporturile 

stabilite între teren și clădire, denotând astfel dezvoltarea teritoriului SDL prin principiile și 

concepțiile urbanistice formulate ca atare sau implicite, fie prin modul de construire, acestea 

reliefând și o omogenitate teritorială. 

 

2.1.3  Patrimoniul natural 

Principalele spații verzi publice situate pe teritoriul SDL sunt reprezentate de: Parcuri: Parc 

Eminescu, Parc Primărie, Parc 1907, Grădina Publică, Parc Rizer, Parc CFR, Parcul Libertății, Parc 

Unicom, Parc Cuza Vodă și Zone de agrement: Zona de agrement Plaja Brateș.  

Calea ferată traversează zona Centru istoric – Port, zona Aviație – cartier Filești și zona Dunărea – 

cartier Barboși.  

Teritoriul SDL include lacul Cătușa, teritoriul fiind delimitat de lacul Brateș, fluviul Dunărea sau râul 

Siret. În zona Dunărea există Stația de epurare ape uzate Galați și Stația de sortare și compostare 

Galați. O zonă afectată de inundații este cartierul Valea Orașului, componentă a zonei Centru 

istoric – Port. 

Având în vedere suprafața redusă a spațiilor verzi din Municipiul Galați și, în special a celor din 

zona Aviație, se impune amenajarea unui parc în această zonă, care să contribuie la creșterea 

suprafeței de spațiu verde pe locuitor și diversificarea opțiunilor de agrement. 
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2.1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural 

Patrimoniul arhitectural și cultural al teritoriului SDL evidențiază următoarele obiective de 

patrimoniu: ZUM 2:  Casa Stavru Mantu (str. A.I. Cuza 46); Casa Memorială „Nicolae Mantu” (str. 

A.I. Cuza 44). ZUM 3: Muzeul Județean de Istorie și Parcul Eminescu; Ansamblul urban „Str. 

Nicolae Bălcescu” (str. Nicolae Bălcescu, pe partea stângă de la nr. 19 la nr. 61 – până la str. Gării; 

pe partea dreaptă, de la str. Eroilor până la str. Gării); Parcul municipal „Mihai Eminescu” (str. 

Domnească colț cu str. Lahovary); Ansamblul urban „Str. Eroilor” (str. Eroilor, de la str. 

Domnească, nr. 3 și 6 până la str. Nicolae Bălcescu nr. 33 și 34); Casa Cavalioti (str. Iancu Fotea nr. 

2); Palatul Poștei (str. Lahovary nr. 6); Monumentul lui Mihai Eminescu (str. Domnească). 

ZUM 4: Grădina Publică (str. Domnească colț cu str. Vasile Alecsandri); Spitalul Militar „Dr. Aristide 

Serfioti” (str. Traian nr. 199); ZUM 7: Spitalul Județean Sf. Ap. Andrei. Alte obiective de patrimoniu 

identificate pe teritoriul SDL sunt: Casa Corpului Didactic (str. Gării nr. 35); Ansamblul urban „Str. 

Mihai Bravu” (str. Mihai Bravu, pe ambele părți, de la str. Gării la str. Vasile Alecsandri” – de la nr. 

1 și 2 la Numerele 43 și 50). Ansamblul urban „Str. Domnească” (str. Domnească, pe partea 

dreaptă de la nr. 24 până la Grădina Publică; pe partea stângă, de la str. G-ral Iacob Lahovary până 

la nr. 141, Palatul Episcopal). Biserica „Sf. Spiridon” (str. Sf. Spiridon nr. 13); Spitalul Spiridonie, azi 

Spitalul Municipal TBC (str. Științei 117);  Spitalul Municipal „Elisabeta Doamna” (str. Traian 290).  
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2.2. Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL (inclusiv ZUM) 

2.2.1. Studiul de referință reprezentativ la nivelul populației din teritoriul SDL 

Scopul prezentei lucrări este de a furniza date (inclusiv statistice) care să fundamenteze Analiza 

diagnostic a nevoilor și problemelor populației din zonele distincte, inclusiv ZUM, din teritoriul SDL 

pe care GAL vizează să le soluționeze. 

În vederea validării comunității prin evaluarea nevoilor și a caracteristicilor socio-economice ale 

zonei sau zonelor din teritoriul SDL (ZUM și zona urbană funcțională aferentă) acestora, s-a 

realizeazat un sondaj (sau recensământ) în teritoriul SDL (ZUM și zona urbană funcțională 

aferentă), activități de cercetare pe teren cu implicarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială (Studiu de referință).  

Accentul a fost pus pe generarea depășirii situației de marginalizare, dar și pe identificarea 

nevoilor stringente, urmând cadrul definit de ghid, prin soluționarea cărora situația de 

marginalizare ar putea fi depășită. Pe scurt, studiul aduce argumente clare, fără echivoc, pentru a 

da, pe de o parte, un verdict dacă zona vizată de intervenție în cadrul unui eventual proiect 

susținut de fonduri europene se încadrează în aria de eligibilitate conform criteriilor stabilite în 

ghid și, pe de altă, pentru a evidenția activitățile oportune, cu probabilitatea cea mai ridicată de a 

produce impact dezirabil, din paleta considerată acceptată în ghid (activități de ocupare – 

informare, consiliere, formare, mediere, activități de sprijin educațional, activități antreprenoriale, 

servicii sociale și / sau medicale, infrastructură etc). 

Este esențial să punctăm că studiul derulat a urmărit, ca reper esențial, intervenția integrată 

promovată în cadrul ghidului, și anume corelarea eficientă și eficace a măsurilor menționate și a 

grupurilor țintă interdependente (copii / părinți, profesori / părinți, reprezentanți ai autorităților 

locale / locuitori în căutarea unui loc de muncă etc). 

Tipul de comunitate la nivelul teritoriului SDL este comunitate non-roma. Pe ansamblu, ZUM-urile 

analizate sunt comunități non-roma, având în vedere că populația aparținând minorității roma nu 

reprezintă minim 10% din totalul populației de la nivelul comunității SDL, ponderea fiind de 5,44%. 

Dintre ZUM-urile identificate, sunt 4 ZUM-uri cu comunități roma, respectiv ZUM 3, 5, 8 și 9, 

unde, conform datelor din Recensământul populației din 2011, populația aparținând minorității 

roma este prezentă într-un procent mai mare de 10% din totalul populației de la nivelul 

comunității respective – 10,93% în ZUM 3, 16,12% în ZUM 5, 12,84% în ZUM 8 și 11,34% în ZUM 9. 



 

25 
Proiect „STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”- cod SMIS 2014+: 106636 

 

2.2.2. Validarea și declararea zonei/ zonelor urbane marginalizate 

Conform ANEXEI 1 – MODEL CADRU STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ, dintre toate zonele 

incluse în teritoriul SDL, cel puțin una trebuie să fie ZUM. Validarea ZUM este o etapă esențială în 

elaborarea SDL.  

Au fost identificate astfel, 13 zone incluse în teritoriul SDL care au fost validate ca fiind ZUM în 

următoarele condiții: 

1. Zonă Urbană Marginalizată 1 Port are o populație de 577 de locuitori dintre care 16 de etnie 

romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin 

suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 751050080 și 751050754, identificate ca fiind 

marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a 

zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL) 

2. Zonă Urbană Marginalizată 2 Dogăriei are o populație de 730 de locuitori dintre care 47  de 

etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin 

suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 751050760, 751050775, 751050763, 

751050761, identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); 

de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 

3. Zonă Urbană Marginalizată 3 Parcul Eminescu are o populație de 183 de locuitori dintre care 20 

de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin 

suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050727 identificat ca fiind marginalizat în 

Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane 

marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 

4. Zonă Urbană Marginalizată 4 Rizer are o populație de 217 locuitori dintre care 1 s-au declarat 

de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin 

suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050100 identificat ca fiind marginalizat în 

Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane 

marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 

5. Zonă Urbană Marginalizată 5 Movilei are o populație de 428 locuitori dintre care 69 s-au 

declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este 

validată prin suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 751050701 și 751050704 

identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare 

și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 

6. Zonă Urbană Marginalizată 6 Drumul Viilor are o populație de 283 locuitori (conform datelor 

INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul 

de recensământ 751050475 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane 

Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 

Model cadru SDL). 
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7. Zonă Urbană Marginalizată 7 Laminoriștilor are o populație de 500 locuitori dintre care 11 s-au 

declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este 

validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751051175 identificat ca fiind 

marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a 

zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 

8. Zonă Urbană Marginalizată 8 Petrini Galatzi are o populație de 218 locuitori dintre care 28 s-au 

declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată  este 

validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050070 identificat ca fiind 

marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a 

zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 

9. Zonă Urbană Marginalizată 9 Papilian nr. 9 are o populație de 291 locuitori dintre care 33 s-au 

declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este 

validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050166  identificat ca fiind 

marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a 

zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL) 

10. Zonă Urbană Marginalizată 10 Papilian 1 are o populație de 742 locuitori dintre care 9 s-au 

declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este 

validată prin suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 751050195, 751050197 și 

751050194 identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); 

de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 

11. Zonă Urbană Marginalizată 11 Milcov 28 are o populație de 185 locuitori dintre care 11 s-au 

declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este 

validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050212  identificat ca fiind 

marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a 

zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL) 

12. Zonă Urbană Marginalizată 12 Milcov 25 are o populație de 163 locuitori dintre care 3 s-au 

declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este 

validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050309 identificat ca fiind 

marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a 

zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 

13. Zonă Urbană Marginalizată 13 Podu Înalt are o populație de 208 locuitori dintre care 9 s-au 

declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zonă urbană marginalizată este 

validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050331  identificat ca fiind 

marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a 

zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
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2.3 Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriului SDL  

2.3.1  Populaţia şi caracteristicile demografice 

� Numărul de locuitori, structura populației pe categorii de vârstă, gen, etnie; 

Populația la nivel de SDL este de 105.912 locuitori (reprezentând 42,46% din populația 

municipiului), din care 1,059% de etnie romă. La nivel de ZUM, populația totală este de 4.725, 

populația romă fiind de 5,44%. Pe categorii de vârstă, structura populației este: 12,13% din copii 

sub 14 ani (0-14 ani), 58,59% de adulţi (15-54 ani) şi 29,28% de persoane peste 54 ani (14,79%) și 

vârstnici (65 de ani şi peste; 14,49%). Persoanele de sex masculin reprezintă 48,03% din totalul 

populației şi de sex feminin 51,97% din total. Majoritatea locuitorilor sunt români. În ceea ce 

privește Zonele Urbane Marginalizate datele privind populația indică: 

ZUM 
Populație 

în ZUM 
(%) 

Sexe % Categorii de vârstă % Etnie % 

Masculin 
Femini

n 
0-17 
ani 

18-53 
ani 

54 ani 
și peste 

Români Romi 

ZUM1  12,21% 3,75% 9,52% 2,75% 4,15% 5,31% 11,87% 0,34% 

ZUM 2  15,45% 4,63% 10,81% 4,53% 5,38% 5,54% 14,46% 0,99% 

ZUM 3  3,87% 1,38% 2,50% 0,93% 1,57% 1,38% 3,45% 0,42% 

ZUM 4  4,59% 1,59% 3,01% 1,19% 1,52% 1,88% 4,57% 0,02% 

ZUM 5  9,06% 3,60% 5,46% 2,46% 3,17% 3,43% 7,60% 1,46% 

ZUM 6  5,99% 1,95% 4,04% 1,67% 2,20% 2,12% 5,99% 0,00% 

ZUM 7  10,58% 4,57% 6,01% 1,25% 4,89% 4,44% 10,35% 0,23% 

ZUM  8  4,61% 1,67% 2,94% 0,76% 1,95% 1,90% 4,02% 0,59% 

ZUM  9  6,16% 2,60% 3,56% 1,38% 2,71% 2,07% 5,46% 0,70% 

ZUM 10  15,70% 6,67% 9,04% 4,13% 6,26% 5,31% 15,51% 0,19% 

ZUM 11  3,92% 1,78% 2,14% 0,87% 1,88% 1,16% 3,68% 0,23% 

ZUM 12  3,45% 1,50% 1,95% 1,08% 1,21% 1,16% 3,39% 0,06% 

ZUM 13  4,40% 2,16% 2,24% 1,02% 1,97% 1,42% 4,21% 0,19% 

TOTAL 100% 37,84% 63,22% 24,00% 38,86% 37,14% 94,56% 5,44% 
� Nivelul de educație și calificare a adulților 

În toate ZUM analizate, nivelul educației este scăzut, cei mai mulți respondenți având doar studii 

primare, un număr important al populației fiind fără studii.  

ZUM 
Fără 

studii 
Înv. 

gimnazial 
Înv. 

liceal 
Înv.  

profesional 
Înv. postliceal 
și de maiștri 

Înv. 
superior 

ZUM1  0,68% 2,15% 2,37% 2,75% 0,71% 3,51% 

ZUM 2  0,60% 1,82% 3,45% 3,51% 0,76% 3,89% 

ZUM 3  0,35% 0,63% 0,79% 0,84% 0,49% 0,95% 

ZUM 4  0,49% 0,60% 0,84% 0,73% 0,33% 1,39% 

ZUM 5  0,57% 0,90% 2,12% 1,96% 0,84% 2,37% 

ZUM 6  0,57% 0,68% 1,01% 1,06% 0,52% 1,99% 
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ZUM 
Fără 

studii 
Înv. 

gimnazial 
Înv. 

liceal 
Înv.  

profesional 
Înv. postliceal 
și de maiștri 

Înv. 
superior 

ZUM 7  1,12% 1,44% 2,23% 2,39% 1,55% 3,29% 

ZUM  8  0,49% 0,46% 0,92% 0,95% 0,57% 1,55% 

ZUM  9  0,44% 0,68% 1,25% 1,33% 0,52% 1,93% 

ZUM 10  1,33% 1,71% 3,18% 2,91% 1,41% 4,32% 

ZUM 11  0,38% 0,52% 1,28% 1,28% 0,44% 1,52% 

ZUM 12  0,24% 0,35% 0,63% 0,60% 0,33% 0,90% 

ZUM 13  0,30% 0,46% 0,98% 0,98% 0,41% 1,22% 

TOTAL 7,56% 12,40% 21,05% 21,29% 8,87% 28,83% 
� Participarea la educație a copiilor (0-17 ani), rata abandonului școlar și rata părăsirii 

timpurii a școlii, motivele abandonului şcolar şi ale părăsirii timpurii a şcolii; 

Din eșantionul celor care au completat chestionarul, rezultă că rata abandonului școlar este de 6%, 

situația fiind regăsită la nivelul ZUM-urilor 1 (1%) și 2 (4,95%). Dintre respondenți, 3,13% afirmă că 

în gospodăriile în care locuiesc există persoane care nu au fost niciodată la școală, incidența 

acestora cazuri fiind mai mare în ZUM 1, 2 și 5. Singurul motivul invocat de respondenți pentru 

abandonul școlar sau părăsirea timpurie a școlii a fost lipsa banilor.  

� Proporția populației de 15 -64 de ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) 

Proporția persoanelor de 15 - 64 de ani care au absolvit maxim 8 clase în categoria 15-64 ani este 

de 61%, pragul minimal fiind de 22%.  

� Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează 

activitățile zilnice, în teritoriul SDL analizat este de 8%, în special în ZUM 6 (12,5%), 8 (12,5%) și 12 

(12,5%) și la nivelul zonei funcționale din teritoriul SDL (62,5%). Dintre respondenții care se 

confruntă cu astfel de situații, 50% au afirmat că printre persoanele cu care locuiesc sunt persoane 

care suferă de boli cronice, 31,25% afirmă că printre persoanele cu care locuiesc sunt persoane 

care suferă de boli cronice, inclusiv care suferă de TBC și diabet, 18,75% sunt persoane care nu 

ajung la medic pentru controale periodice, 18,75%  sunt bătrâni care nu se mai descurcă singuri și 

trebuie îngrijiți, 18,75% sunt persoane condamnate, 6,25%  sunt persoane care fac abuz de alcool, 

6,25% sunt persoane care nu ajung la un medic specialist atunci când este nevoie, 6,25% sunt 

persoane care nu reușesc să platească medicamente și echipamente medicale. 

� Proporția copiilor (0-17 ani) din populația totală 

În cazul eșantionului întregului teritoriu studiat, procentul copiilor și tinerilor (0-17 ani) este de 

24%. În subeșantionul românilor este de 88% iar în cel al rromilor de 12%. Pragul minimal de 20,% 

pentru validarea zonelor urbane marginalizate este îndeplinit. 

Respondenții afirmă în proporție de 33,33% că sunt între persoanele cu care locuiesc, copii care au 

dizabilități, probleme fizice sau psihice. 66,67% dintre respondenți afirmă că între persoanele cu 

care locuiesc există copii care au fost dați în îngrijire sau alte forme de plasament. 
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2.3.2  Ocupare, mediul de afaceri și protecţie socială 

� Total populație ocupată (distribuția pe sexe, gen, categorii de vârstă, sector de activitate) 

Tab. 8: Distribuția populației ocupate pe sexe,  categorii de vârstă, și sector de activitate 

ZUM 
Pop. 

ocupată 
ZUM 

Sexe Categorii de vârstă Sector de activitate 

M F 
18-53 

ani 
54 ani și 

peste 
Industrie Comerț Construcții 

Altă 
activitate 

ZUM1  223 43,95% 56,05% 83,86% 16,14% 38,12% 32,74% 12,11% 17,04% 

ZUM 2  258 55,43% 44,57% 77,13% 20,93% 41,86% 32,56% 19,77% 5,81% 

ZUM 3  68 63,24% 36,76% 75,00% 25,00% 45,59% 33,82% 13,24% 7,35% 

ZUM 4  80 56,25% 43,75% 77,50% 22,50% 52,50% 32,50% 12,50% 2,50% 

ZUM 5  156 50,00% 50,00% 66,03% 33,97% 39,74% 43,59% 13,46% 3,21% 

ZUM 6  102 37,25% 62,75% 69,61% 30,39% 40,20% 34,31% 18,63% 6,86% 

ZUM 7  217 44,24% 55,76% 82,03% 17,97% 62,21% 55,76% 3,23% 3,23% 

ZUM  8  91 46,15% 53,85% 70,33% 29,67% 39,56% 35,16% 4,40% 20,88% 

ZUM  9  112 45,54% 54,46% 73,21% 26,79% 41,96% 34,82% 14,29% 8,93% 

ZUM 
10  

273 
47,99% 52,01% 75,82% 24,18% 39,56% 32,60% 18,68% 9,16% 

ZUM 
11  

72 
84,72% 15,28% 94,44% 5,56% 37,50% 29,17% 16,67% 16,67% 

ZUM 
12  

61 
68,85% 31,15% 77,05% 22,95% 34,43% 21,31% 27,87% 16,39% 

ZUM 
13  

79 
67,09% 32,91% 77,22% 22,78% 35,44% 29,11% 18,99% 16,46% 

� Tineri (16-24 ani) care nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează o formă de educație sau 

formare, șomeri, persoane inactive; 

Din eșantionul celor care au completat chestionarul, rezultă un procent semnificativ de 9%, care 

reprezintă persoanele care au vârste cuprinse între 16 și 24 ani care nu sunt încadrate în muncă și 

nici nu urmează o formă de educație sau formare, sunt șomeri sau persoane inactive. Aceste cazuri 

se regăsesc la nivelul ZUM 2 și teritoriu SDL.   

� Proporția persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii (salariați 

cu contract de muncă sau 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 

Un alt aspect extrem de important în baza căruia se poate caracteriza nivelul de marginalizare 

socială a unei comunități, este gradul de ocupare al forței de muncă. Lipsa oportunităților de 

angajare, a abilităților cerute de piața muncii sau lipsa apetenței antreprenoriale a locuitorilor are 

impact direct asupra nivelului integrării pe piața forței de muncă a locuitorilor și implicit asupra 
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nivelului de bunăstare al gospodăriilor. În privința proporției persoanelor de 15-64 ani care nu sunt 

încadrate pe piața formală a muncii27 și nici nu urmează o formă de învățământ, din eșantionul 

celor care au completat chestionarul, rezultă un procent semnificativ de 25%, pragul minimal fiind 

de 22,5%. În eşantionul tuturor membrilor gospodăriilor chestionate, se regăseşte un procent de 

14% pensionari, 9% elevi sau studenţi şi 52% persoane ocupate.  

� Afacerile locale și situația locurilor de muncă; 

Discuțiile cu reprezentanți marcanți ai comunității (care s-au realizat prin completarea unei Fișe de 

caracterizare generală a comunității vizând și aspecte relevante pentru comunitate inclusiv în 

domeniul afacerilor locale și situația locurilor de muncă), focus-grupurile (realizate cu persoane 

marginalizate din teritoriu) și date statistice publicate de către INS sau AJOFM despre rata 

antreprenoriatului, numărul de întreprinderi mici și mijlocii,  și rata șomajului din cadrul teritoriului 

SDL studiat, arată că dinamica antreprenorială are un potențial deosebit de dezvoltare  dar este la 

un nivel semnificativ mai scăzut în acest an. O bună parte din persoanele disponibilizate sau fără 

loc de muncă au preferat să migreze către alte localități sau țări în căutarea unui nou loc de 

muncă, respectiv au trecut în categoria persoanelor inactive, prin pensionare. Principalele locuri 

de muncă oferite la nivel de teritoriu SDL sunt din domeniul industriei și comerț.  

� Principalele surse de venit ale populației și situația financiară (venituri și cheltuieli). 

Principalele surse de venit ale populației din teritoriul SDL sunt: salariile (70%), alocații copii (51%), 

pensie (32%), ajutor social (11%), burse (2%) și alte surse de venit în proporție de 10%.  

Salariul reprezintă principala sursă de venit mai ales în ZUM 7, 6, 9 şi 11. Se remarcă faptul că 

alocațiile copiilor sunt foarte importante în traiul de zi cu zi din gospodăriile respondenților din 

teritoriul SDL, mai ales la nivelul ZUM 2, 5 și 7 dar și la nivel de ZUM 1, 4, 6, 11 şi 12. Pensiile sunt 

relevante în principal pentru locuitorii din ZUM 6, 2, 8, 11 și 12. Ajutoarele sociale sunt menționate 

ca principală sursă de venit în ZUM 2, 3, 5, 6 și 1.  

 

                                                        
27 salariați cu contract de muncă sau lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - patron sau administrator de firmă, PFA, 

AF, întreprindere individuală, liber profesionist 
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2.3.3. Locuire și acces la utilităţi 

Analiza comparativă a statisticilor generale faţă de datele rezultate din cele 13 subeşantioane care 

reprezintă ZUM-urile analizate a reliefat în general agravarea situației statistice generale (teritoriul 

SDL) față de datele publicate de INS și datele deținute de către Primărie în anii anteriori.  

În privința tipului de locuințe, respondenții afirmă în proporție de 74% că locuiesc într-un 

apartament la bloc sau într-o garsonieră, iar 26% afirmă că locuiesc la casă. Cei mai mulți dintre cei 

care locuiesc la casă se regăsesc în ZUM 9, 5, 1 și 4 În privința actelor, 10,99% dintre respondenți 

nu dețin (sau familia) acte de proprietate pentru locuință (ZUM 2, 3, 5 și 8), 17,44% dintre 

respondenți afirmă că nu dețin personal (sau familia) acte pentru terenul locuinței (ZUM 2, 5, 6, 7 

și 8). Nu au fost identificate situații de copii și tineri ai străzii sau persoane fără adăpost.  

În ceea ce priveşte nesiguranța locativă, pragul minimal fiind de 12%, 27% dintre respondenți nu 

dețin locuința în proprietate personală, locuind cu chirie sau în gazdă. Recomandarea care se 

impune în acest caz, este ca o eventuală intervenție în localitate să vizeze și legalizarea proprietății 

rezidenților, care nu dețin astfel de acte de proprietate. 

Respondenții chestionați se autoevaluază ca fiind nemulțumiți şi foarte nemulțumiți în proporție 

de 26% de gospodăria proprie (în special în ZUM 2 și 5), în proporție de 30% respondenții afirmă 

că sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de zona în care locuiesc (în special ZUM 2, 5, 8 dar și 6 și 

9). Locuințele sunt dotate cu bucătărie în proporție de 93% și cu baie în proporție de 85%. În ceea 

ce privește conectarea locuințelor la utilități, 60% dintre locuințe au drept sursă de încălzire gazul, 

23% dintre locuințe dețin încălzire cu lemne, iar 17 % dintre respondenți afirmă că nu există nicio 

sursă de încălzire în gospodăriile proprii. În proporție de peste 64%, respondenții au răspuns 

pozitiv la întrebarea “În locuința dumneavoastră funcționează: televizor, frigider, aragaz, aspirator, 

mașină de spălat, calculator?” 

Nivelul de locuire al respondenților reprezentat prin starea și calitatea locuințelor, dotarea 

acestora și conectarea la utilități poate ridica semne de îngrijorare: 1% dintre locuințe nu sunt 

racordate la curent electric, 7% dintre locuințe nu sunt alimentate cu apă (în special în ZUM 2), 

15% dintre locuințe nu dețin baie proprie (în special în ZUM 2, 5 şi 1), 7% dintre locuințe nu dețin 

bucătărie (în special ZUM 2 şi 9).  

În privinta locuinţelor supra-aglomerate (<15,33m2 per persoana), pragul minimal este de 54%. 

Acest prag este depășit la nivelul teritoriului SDL, înregistrându-se un procent de 55,5% locuințe 

aflate în această situație, cele mai aglomerate regăsindu-se în ZUM 2 şi ZUM 1.  

La întrebarea “Aveți datorii la plata chiriei locuinței și plata utilităților (precizati suma 

aproximativă)”, respondenții au răspuns în proporție de 20% că au aceste datorii (în special în 

ZUM 2, 4 și 5) și totalul sumelor declarate de respondenți în acest sens este reprezentat de suma 

de 54.390 RON. 
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La întrebarea “În ce măsură vă simţiţi în siguranţă în locuința dvs. și zona în care locuiți?”, 

persoanele intervievate au răspuns în proporție de 6% referitor la siguranța din locuință că nu se 

simt în siguranță, deloc (în special ZUM 2 şi 8). 10% dintre respondenți afirmă că nu prea se simt în 

siguranță în propria locuință (în special ZUM 2 şi 12). În ceea ce privește raspunsurile 

respondenților referitoare la zona în care locuiesc, observăm că procentele părerilor negative, care 

denotă nesiguranță, cresc, astfel 8% dintre respondenți consideră că zona în care locuiesc nu le 

oferă siguranță deloc (în special ZUM 2 şi 8), iar 20% dintre aceștia consideră că nu prea se simt în 

siguranță în zona în care locuiesc (în special ZUM 2 dar şi 5, 6, 7, 8 şi 12). 

Viziunea respondenților asupra locuinței proprii și a zonei în care locuiesc, peste trei ani, arată 

lipsa aşteptărilor, astfel: 4,95% dintre persoanele intervievate consideră că în următorii 3 ani 

situația locuinței se va înrăutăți (în special ZUM 2), în timp ce 52,48% dintre respondenți consideră 

că va rămâne la fel. În ceea ce privește percepția asupra zonei în care locuiesc, peste 3 ani, 

respondenții consideră în propoție de 10,89% situația se va înrăutăți (ZUM 2, 5 şi 8), iar 43,56% 

consideră că va rămâne la fel. 

La întrebarea “În următorii trei ani, Dvs. aveţi intenţia să vă mutaţi din blocul în care locuiți?” 

21,78% dintre respondenți au afirmat că își doresc acest lucru, în timp ce 47,52% au afirmat că nu 

își doresc sa se mute din blocul în care locuiesc în următorii 3 ani. La întrebarea “În următorii trei 

ani, Dvs. aveţi intenţia să vă mutaţi din zona în care locuiți?” 14,85% au afirmat că intenționează să 

facă acest lucru, iar 50,50% dintre respondenți au reliefat că nu își doresc să se mute din zona în 

care locuiesc. 

În ceea ce privește percepția persoanelor intervievate asupra relaţiilor cu vecinii, aceștia consideră 

în proporție de 61,39% că există relații destul de bune între vecini. Relaţii mai puţin bune se 

remarcă în ZUM 7 iar lipsa relaţiilor cu vecinii dar şi cele mai dese certuri între vecini se remarcă la 

nivelul ZUM 2. Colaborarea cu vecinii pentru a realiza împreună diverse reparaţii sau îmbunătăţiri 

la nivelul blocului şi/sau împrejurimilor a fost confirmată de 72,28% din respondenţi iar mai mult 

de 50% din aceştia au răspuns pozitiv în ceea ce priveşte disponibilitatea de a participa în cazul în 

care asociaţia ar dori să realizeze diverse lucrări de amenajări reparaţii sau îmbunătăţiri la nivelul 

spaţiilor comune. Lipsa colabărării se remarcă în specil la nivel de ZUM 2, 1, 5, 6 şi 8. La întrebarea 

“Cât de des vi se întâmplă să staţi de vorbă cu vecinii sau să vă împrumutaţi reciproc bani sau 

diverse obiecte?”, 35% dintre respondenți afirmă că foarte rar/aproape niciodată (în special ZUM 

3, 6, 7, 9, 11), 36% afirmă că destul de rar, 15% afirmă că destul de des iar 14% ca foarte des (se 

remarcă în acest răspuns inclusiv zona 2, alături de 3, 6, 12). 

La nivelul gospodăriilor din teritoriul SDL studiat, se poate observa că rezultatele indică, fără 

echivoc, caracterul de zonă urbană marginalizată și din punctul de vedere al locuirii. Acest fapt mai 

sugerează, de asemenea, că un eventual proiect implementat în localitate, va trebui să se 

focalizeze și pe îmbunătățirea condițiilor de locuire. 
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2.3.4 Accesul la instituții și servicii publice 

La întrebarea “În general, cât de mulţumit sunteţi de oferta de servicii din zonă?”, persoanele 

intervievate au afirmat că: în ceea ce privește serviciile comerciale, 36,36%  sunt foarte mulțumiți 

(în special ZUM 6 şi 7) și 8,08% că sunt foarte nemulțumiti (în special ZUM 2); în ceea ce privește 

serviciile financiar bancare, 27,27% au afirmat că sunt foarte mulțumiti (în special ZUM 7), iar 

17,17% au afirmat că sunt foarte nemulțumiti (în special ZUM 2); referitor la posibilitatea de 

petrecere a tipului liber doar 6,06% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți, iar 35,35% sunt 

foarte nemulțumiți (în special ZUM 2 şi 6); iar în ceea ce privește transportul public, 28,57% dintre 

respondenți afirmă că sunt foarte mulțumiți, iar 11,22% afirmă că sunt foarte nemulțumiți (în 

special ZUM 2).  

Respondenții au fost rugați să detalieze nivelul de apreciere referitor la situaţia împrejurimilor 

blocului/ casei şi a zonei în care locuiesc, au fost rugați să detalieze percepțiile despre școlile și 

gradinițele care se află în apropierea locuinței, oportunitățile în a își găsi un loc de muncă, 

transportul în comun, iluminatul stradal, accesul mașinilor la carosabil, accesul pietonilor pe 

trotuare și alte zone dintre blocuri, colectarea gunoiului, locurile de joacă pentru copii, spațiile 

verzi din jurul blocului, modalități de petrecere a timpului liber, liniște și ordine publică, locuri de 

parcare, piețe și centre comerciale și aspectul general. Un grad ridicat de nemulțumire (peste 50% 

au declarat o apreciere destul de proastă sau foarte proastă) s-a înregistrat în ceea ce privește 

oportunitățile de a găsi un loc de muncă, locurile de joacă pentru copii, spațiile verzi din jurul 

blocului, parcuri, modalități de petrecere a timpului liber, locuri de parcare.   

Respondenții au fost rugați să detalieze la ce nivel consideră că în zona în care locuiesc există: acte 

de vandalism, desene și mazgăleli pe fațadele blocurilor, furturi din mașini, furturi din locuințe, 

violențe asupra persoanelor, câini vagabonzi, conflicte între vecini, probleme cu persoane de altă 

etnie, zgomot produs de traficul autoturismelor, vecini zgomotoși, copii gălăgioși,  poluarea aerului 

(noxe), depozitarea neecorespunzătoare a gunoaielor, calitatea apei potabile.  

Următoarele aspecte au fost considerate probleme (inclusiv probleme serioase) de mai mult de 

50% din respondenți: acte de vandalism, desene și mazgăleli pe fațadele blocurilor, câinii 

vagabonzi, zgomotul produs de traficul autoturismelor, poluarea aerului, depozitarea 

necorespunzătoare a gunoaielor, calitatea apei potabile.   

În ceea ce privește nivelul de parcurgere cu ușurință  a traseului dintre locația de domiciliu și 

zonele precum: magazine cu produse de necesitate curentă, supermarket, piețe, dispensare sau 

cabinete medicale,școli, spitale, gări, stații de autobuz sau alte mijloace de transport în comun, 

locuri de muncă, respondenții afirmă în proporții care variază între 6,93% și 28% că parcurgerea 

traseului este foarte grea, în special în ceea ce priveşte traseul către gară, spital sau locul de 

muncă.  
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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 

Cele 13 Zone Urbane Marginalizate au fost validate prin suprapunerea exactă pe sectoarele de 

recensământ identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate. În plus, 

conform declarațiilor reprezentanților autorităților locale (inclusiv experți din localitate, angajați în 

cadrul Primăriei), ponderea persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială este una 

relevantă pentru implementarea măsurilor vizate de GAL.  

Conform datelor din studiul de referință, 12% din respondenți au venituri sub 500 lei pe lună, 

respectiv un venit disponibil echivalat situat sub pragul de sărăcie28; situația este mai acută la 

nivelul ZUM 2, 3, 4 dar și la nivelul altor zonei din teritoriul SDL.  

Una din dimensiunile cheie care determină apartenența la statutul de persoană în risc de sărăcie 

sau excluziune socială, este situația de deprivare materială severă, în care unei gospodării îi 

lipsesc cel puțin patru din cele nouă elemente de deprivare: să plătească chiria sau facturile la 

utilități, să asigure încălzirea adecvată a locuinței, să facă față unor cheltuieli neprevăzute, să 

mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi, o săptămână de vacanță departe de 

casă, un autoturism, o mașină de spălat, un TV color, un telefon. 

Fig. 9: Elementele de deprivare în zona marginalizată 

 
Figura anterioară evidențiază faptul că respondenții din teritoriul SDL au participat la focus-grupuri 

se confruntă cu o deprivare materială severă. Persoanele care au participat la focus-grupuri au 

răspuns în proporție de 50% că își pot permite să plătească chiria sau facturile la utilități, în timp 

                                                        
28 În valoare de 6.530 la nivelul anului 2016, conform datelor INS, SAR101A  
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ce 33% dintre respondenți afirmă că nu își permit acest lucru, iar 17% consideră că nu întotdeauna 

își permit să plătească chiria sau facturile la utilități. În ceea ce privește asigurarea încălzirii 

adecvate a locuinței, 48% consideră că pot realiza acest fapt, 19% afirmă că nu pot asigura 

încălzirea adecvată a locuinței, iar 33% dintre respondenți concluzionează că nu întotdeauna pot 

asigura încălzirea adecvată a locuinței. 28% dintre persoanele intervievate susțin că gestionează cu 

succes cheltuielile neprevăzute, 36% consideră că nu fac față unor cheltuieli neprevăzute, iar 36% 

dintre participanții la focus-grupuri susțin că nu se descurcă întotdeauna cu anumite cheltuieli. 

Participanții prezenți la discuție, în proporție de 12% afirmă că își permit o masă de carne, pește 

sau un echivalent proteic zilnic, în proporție de 62 % aceștia afirmă că nu își permit un asemenea 

“lux”, iar 26% dintre participanți afirmă că își permit acest lucru doar la un anumit interval de timp. 

Doar 6% dintre respondenți afirmă că își pot permite o săptămână de vacanță departe de casă, în 

timp ce 83% consideră că nu își permit acest lucru și 11% afirmă că nu întotdeauna își permit o 

săptămână de vacanță departe de casă. 

În cee ace privește intensitatea muncii, studiul de referință relevă faptul că din cei chestionați, 

66,67% nu au avut un loc de muncă de mai mult de un an, în timp de 4,17% nu au lucrat niciodată. 

Situația este mai acută în ZUM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și teritoriul SDL.  

Aproximativ 20% dintre participanții la focus-grupuri au declarat că nu au lucrat formal niciodată. 

Motivul pentru care aceștia nu sunt angajați în momentul de față, are la bază, conform 

declarațiilor participanților la discuție, nivelul scazut de educație și etnia romă, aceștia simțindu-se 

discriminați. Există și un procent de persoane, 51%, care au fost si sunt angajate formal, în 

momentul derulării chestionării.  

În cadrul focus-grupurilor, participanții sugerează că în zonă există o lipsă acută de oportunități de 

angajare, pentru persoanele de etnie romă și inclusiv pentru persoanele care nu au studiile 

finalizate, dat fiind faptul că un număr important dintre locuitorii aflați la acest nivel nu mai 

lucrează în prezent. Conform discuțiilor de tip focus-grup realizate cu locuitorii teritoriului SDL, 

locurile de muncă în zonă sunt aproape inexistente, persoanele care caută un loc de muncă sunt 

refuzate din lipsa studiilor sau sunt discriminate. Practic, datele indică faptul că în teritoriul SDL, 

mai exact în zona marginalizată, există o rată extrem de ridicată a persoanelor care traiesc în 

gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității, problemă care trebuie abordată cu 

prioritate în cadrul unui proiect de intervenție viitor.  

Un alt aspect cheie, care a fost necesar a fi abordat în cadrul studiului, se referă la nivelul 

veniturilor salariale. În general, acest gen de informație este furnizat cu reținere în cadrul studiilor 

sociologice, în alți termeni, mai tehnici este o variabilă care generează foarte multe cazuri de 

răspunsuri lipsă. În acest sens, a fost luată în considerare exprimarea liberă din cadrul discuțiilor de 

tip focus-grup în care s-a abordat și problema venitului pe care îl obțin persoanele vulnerabile, de 

etnie romă, sau a persoanelor cu nivel scăzut de educație. Conform spuselor acestora, venitul pe 
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lună a unora este reprezentat strict de alocația primită pentru copii, mai mult, se pare că, de 

regulă, doar bărbatul este cel care aduce venit în gospodărie, și acest venit având adesea un 

caracter sezonier. În mod cert, este evident că intervențiile în cadrul teritoriului SDL, vor trebui să 

abordeze judicios problema ocupării populației.  

Rezultatele confirmă faptul că pe raza zonei marginalizate veniturile reduse și implicit sărăcia 

reprezintă una din problemele cheie, care ar trebui abordată în cadrul unui proiect ce are ca 

obiectiv incluziunea persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 

Conceptele de boală și sănătate sunt concepte evaluative, acestea fiind circumscrise dezvoltării 

cunoașterii medicale, orientărilor culturale, nivelului de dezvoltare al societății. Nivelul cultural 

condiționează atât reacțiile față de boală cât și valoarea ce se acordă sanătății, ca fenomen social. 

Din această cauză există diferențe privind statutul bolnavului, natura stării considerată ca normală 

sau patologică, în funcție de tipul de societate și nivelul de dezvoltare la care s-a ajuns. 

În ZUM multe tulburări sunt ignorate, în timp ce altele sunt considerate de fapt semne ale unei 

stări de sănătate bune. În ceea ce privește Zona Funcțională, părerile nu sunt cu mult distincte, aici 

existând și păreri argumentate și detaliate, despre informațiile primate referitoare la accesul la 

serviciile medicale. 

Conform relatărilor participanților la discuțiile de tip focus-grup, accesul la servicii medicale este 

greu de realizat datorită birocrației sau a lipsei de informație. Există dispensare, spitale, medici și 

medici dentiști în localitate, în apropierea ZUM, accesul este facil, însă respondenții nu au 

cunoscut îndejuns de bine procedurile prin care pot beneficia de aceste servicii. Datele colectate 

sugerează nevoia unui pachet complex de intervenții în domeniul medical: campanii de educație 

pentru stil de viață sănătos, care să vizeze înțelegerea necesității realizării periodice a analizelor 

medicale, a înregistrării la medicul de familie și activării cardului de sănătate, acordarea pachetul 

de servicii medicale de bază în asistența medicală ambulatorie, și socio-medical: terapii pentru 

sănătate și integrare socială. Existența la nivelul comunității a numeroase familii cu o situație 

materială și financiară deficitară, cu o situație locativă precară, cu un nivel de educație scăzut, a 

numeroși copii aflați în situația de abandon școlar. Alte activități propuse: educaționale, 

ocupaționale, din domeniul locuirii și asistenței juridice vin să reîntregească caracterul complex al 

acestei acțiuni având în vedere că, prin copii expuși riscului separării de familie se înțelege: copii 

din mame / părinți minori, copii din familii cu situație locativă precară, copii cu situație materială și 

financiară deficitară, copii din mame / părinți cu un nivel de educație scăzut, copii din mame / 

părinți fără abilități sociale, copii aflați în situația de abandon școlar etc. 
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2.3.5.2. Problemele comunitare din perspectiva cetățenilor și a autorităților/instituțiilor 

Problemele comunitare din perspectiva cetăţenilor au fost desprinse în urma sondajului realizat în 

comunitate şi ca urmare a focus-grupurilor.   

Din perspectiva cetăţenilor, au fost identificate cu precădere următoarele problemele comunitare: 

Infrastructura de bază este degradată (străzi, trotuare, iluminat stradal); Spațiul urban este 

degradat și lipsit de funcțiunile dorite (lipsa spaţiilor de joacă pentru copii, a spaţiilor verzi, a 

parcurilor); Mobilitate îngreunată (lipsă staţii transport în comun, lipsa parcărilor îngreunează 

circulaţia pietonilor); Precaritatea condiţiilor de locuit (locuinţe degradate, neizolate termic, 

supraaglomerate, utilităţi deficitare), lipsa locuințelor sociale în raport cu nevoia locuitorilor; Lipsa 

locurilor de muncă şi insuficienţa veniturilor inclusiv pentru a susţine participarea şcolară, Bariere 

la angajare din cauza discriminării populației de etnie romă; Lipsa de informare privind accesul la 

serviciile sociale;  Infrastructură educațională degradată, lipsa creșelor, abandon școlar.   

Din perspectiva reprezentanților sectorului privat, sectorului public și ai societății civile, au fost 

identificate cu precădere următoarele problemele comunitare: Lipsa de responsabilitate a 

cetățenilor conduce la degradarea infrastructurii și spațiilor publice, inclusiv a locuințelor sociale; 

Atitudine pasivă a persoanelor din categoriile defavorizate și așteptări formulate către autoritatea 

publică fără o atitudine pro-activă orientată spre ieșirea din sărăcie; Lipsa parcărilor îngreunează 

mobilitatea în cadrul teritoriului; lipsa locuințelor sociale adecvate ca număr și condiții de locuit 

accentuează nemultumirea cetățenilor; imaginea nefavorabilă a comunităților marginalizate 

accentuate de mass-media; Infrastructură educațională degradată, lipsa creșelor; Lipsa 

manifestării spiritului antreprenoriale, Lipsa de pregătire profesională care să faciliteze accesul în 

piaţa muncii; lipsa implicării active și a spiritului comunitar din partea cetățenilor pentru 

soluționarea problemelor.    

În cazul prezentului studiu, discuțiile cu reprezentanți marcanți ai comunității si completarea unei 

Fișe de caracterizare generală a ZUM vizând aspecte teritoriale, calitatea locuirii, acces la servicii 

comunitare diverse, starea de segregare comunitară, starea de sănătate, aspecte de conviețuire și 

alte aspecte relevante pentru comunitate precum deprivarea materială severă și intensitatea 

redusă a saraciei, reliefează calitatea de potențial beneficiar eligibil al proiectului. 

Având în vedere și rezultatele analizei întregii zone marginalizate prezentate mai sus, 

recomandarea, care reiese cu claritate în cadrul cercetării sociologice, este ca intervenția să se 

deruleze în arealul reprezentat de întreaga ZUM, stabilind, desigur, criterii de selecție, care arată 

dificultățile sociale pe care le întâmpină potențialii beneficiari. După identificarea și definirea 

nevoilor de intervenție la nivel de ZUM, înainte de finalizarea studiului și redactarea proiectului, s-

au reluat discuțiile cu reprezentanți marcanți ai teritoriului SDL și cu persoane marginalizate din 

ZUM, în vederea aprobării soluțiilor propuse pentru incluziunea persoanelor, aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială. 
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2.4. Acțiunile desfășurate anterior în teritoriul SDL 

Politicile de dezvoltare locală întreprinse în teritoriul SDL în ultimii ani au vizat 5 direcţii strategice: 

creştzerea competitivităţii economice, dezvoltarea urbană, reducerea poluării, a riscurilor naturale 

şi promovarea turismului, reducerea disparităţilor teritoriale şi dezvoltarea capacităţii 

administrative.    

Titlul proiectului: 
Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creşterii 
fluenţei şi siguranţei circulaţiei şi a prevenirii criminalităţii  

Perioada: 01.08.2014 – 31.07.2016 

Bugetul (în lei): 19.214.544,01  lei 

Sursa de 
finanțare: 

POR 2007-2013, AP1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani 
de creştere”; DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-
domeniul „Poli de dezvoltare urbană” 

Aplicantul: UAT Municipiul Galaţi 

Partenerii: - 

Principalele 
activități: 

Lucrări civile si de amenajare; Instalare echipamente la centrul de comandă; 
Instalarea reţelei de comunicaţii (fibră optică); Instalarea sistemului de 
semaforizare şi a camerelor video în fiecare intersecţie; Instalare senzori şi 
sisteme de detecţie a traficului; Lucrări de interconectare a sistemelor şi 
realizare a branşamentelor electrice. 

Numărul și tipul 
grupului țintă 
vizat: 

Proiectul se adresează tuturor locuitorilor municipiului şi tuturor celor care 
tranzitează municipiul, fără a face discriminări pe bază de rasă, sex, religie, 
dizabilităţi sau vârstă 

Zona distinctă din 
teritoriu: 

ZUM 1 - 13 

Stadiul: Finalizat 

 

Implementarea acestui proiect a condus la creşterea siguranţei cetăţenilor şi a bunurilor în zonele 

în care a fost implementat sistemul. 

Titlul proiectului: Centru comunitar de servicii sociale Str. Științei nr. 26 din Municipiul Galați 

Perioada: 18.11.2014 – 31.08.2016 

Bugetul (în lei):  12.658.730,00 lei 

Sursa de finanțare: 
POR 2007-2013, AP 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere”; DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-
domeniul: Poli de dezvoltare urbană 

Aplicantul: UAT Municipiul Galaţi 

Partenerii: - 

Principalele 
activități: 

a) Consolidarea clădirii existente; b) Organizarea şi furnizarea de cursuri de 

pregătire profesională pentru un număr de 14 specialişti din cadrul 

centrelor subordonate Consiliul Local Galaţi care oferă asistenţă şi susţin 
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interesele grupurilor vulnerabile; c) Dezvoltarea şi furnizarea serviciiilor de 

orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţă 

activă a grupurilor defavorizate, inclusiv a populaţiei aparţinând etniei 

rome; d) Organizarea şi furnizarea de cursuri de calificare/recalificare 

profesională în vederea dezvoltării competenţelor pentru sprijinirea 

inserţiei/reinserţiei profesionale pentru 84 de persoane defavorizate. 

Numărul și tipul 
grupului țintă vizat: 

• tinerii cu vârsta de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de 
protecţie a copilului cu dificultăţi de integrare socială; 

• mamele tinere, victime ale violenţei în familie, singure cu copii, care au 
nevoie de suport pentru întreţinerea unei familii din care agresorul nu mai 
face parte; 

• persoanele de etnie romă supuse excluziunii sociale, care nu au acces la 
același nivel cu majoritatea populaţiei la servicii de sănătate şi educaţie, şi 
condiţii de locuire; 

• beneficiarii de venit minim garantat 

Zona distinctă din 
teritoriu: 

în zona funcțională din Teritoriul SDL 

Stadiul: Finalizat 

 

Implementarea acestui proiect a condus la următoarele rezultate relevante la nivel de SDL:  

- o clădire a fost reabilitată în vederea înfiinţării unui centru comunitar de servicii sociale; 

- au fost amenajate 30 spaţii/dormitoare, cu destinaţie de adapost temporar; 3 spaţii 

depozitare, 3 magazii, 3 uscătoare, 1 bucătărie, 1 sală de mese, 1 sală pentru instruirea 

personalului; 2 săli consiliere, 1 cabinet medical, 1 birou, 1 sală de aşteptare, 1 spălătorie; 

- au fost pregătiţi 14 specialişti în domeniul asistenţei sociale; 

- 120 de persoane defavorizate au beneficiat de servicii de orientare, consiliere şi îndrumare 

în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă; 

- 84 de persoane defavorizate au beneficiat de cursuri de calificare/recalificare profesională 

în vederea dezvoltării competenţelor pentru sprijinirea inserţiei/reinserţiei profesionale. 

În ultimii ani au fost realizate mai multe proiecte orientate către creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe.  

Titlul proiectului: 
Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe A7 aferent 
asociaţiei de proprietari nr. 396 şi A21 aferent asociaţiei de proprietari nr. 
881 din municipiul Galaţi  

Perioada: 08 octombrie 2014  - 31 decembrie 2015  

Bugetul (în lei): 2.704.882,33 lei 

Sursa de 
finanțare: 

POR 2007-2013, AP 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere”; DMI 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică 
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a blocurilor de locuințe ” 

Aplicantul: UAT Municipiul Galaţi 

Partenerii: - 

Principalele 
activități: 

1. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat de 10 cm; 2. 
Izolare termică pereţi interiori casa scării; 3. Izolaţie termică terasa cu 
polistiren expandat; 4. Izolaţie termică a planşeului peste subsol cu 
polistiren expandat; 5. Tâmplărie termopan din PVC; 6. Reabilitarea 
instalaţiei termice. 

Numărul și tipul 
grupului țintă 
vizat: 

proprietarii blocului 

Zona distinctă din 
teritoriu: 

Zona funcțională  

Stadiul: Finalizat 

 

Titlul proiectului: 
Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe Y5, Y6, Y7 
aferente asociaţiei de proprietari nr. 518 din municipiul Galaţi 

Perioada: 25 noiembrie 2014 – 31 august 2016  

Bugetul (în lei):  3.176.491,91 lei 

Sursa de finanțare: 
POR 2007-2013, AP 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere”; DMI 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică 
a blocurilor de locuințe ” 

Aplicantul: UAT Municipiul Galaţi 

Partenerii: - 

Principalele 
activități: 

1) Izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat de 10 cm; 2) 
Izolare termică pereţi interiori casa scării; 3) Izolaţie termică terasa cu 
polistiren expandat; 4) Izolaţie termică a planşeului peste subsol cu 
polistiren expandat; 5) Tâmplărie termopan din PVC; 6) Reabilitarea 
instalaţiei termice. 

Numărul și tipul 
grupului țintă vizat: 

 

Zona distinctă din 
teritoriu: 

Zona funcțională  

Stadiul: Finalizat 

 

Titlul proiectului: 
Cresterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe C11, C12, D8 
aferente asociaţiei de proprietari nr. 257 din municipiul Galaţi 

Perioada: 29 noiembrie 2014 – 31 decembrie 2015  

Bugetul (în lei):  4.413.350,32lei 

Sursa de finanțare: POR 2007-2013, AP 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
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urbani de creştere”; DMI 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică 
a blocurilor de locuințe ” 

Aplicantul: UAT Municipiul Galaţi 

Partenerii: - 

Principalele 
activități: 

1) Izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat de 10 cm; 2) 
Izolare termică pereţi interiori casa scării; 3) Izolaţie termică terasa cu 
polistiren expandat; 4) Izolaţie termică a planşeului peste subsol cu 
polistiren expandat; 5) Tâmplărie termopan din PVC; 6) Reabilitarea 
instalaţiei termice. 

Numărul și tipul 
grupului țintă vizat: 

 

Zona distinctă din 
teritoriu: 

Zona funcțională  

Stadiul: Finalizat 

 

2.5. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului SDL 

Prezentul studiu a implicat în analiză aspecte teritoriale, calitatea locuirii, acces la servicii 

comunitare diverse, starea de segregare comunitară, starea de sănătate, aspecte de conviețuire 

interetnică și alte aspecte relevante pentru teritoriul SDL și în mod special pentru cele 13 Zone 

Urbane Marginalizate, precum deprivarea materială severă și intensitatea extrem de redusă a 

saraciei și reliefează calitatea de potențial beneficiar eligibil al proiectului. 

Necesitatea unor măsuri de intervenție pentru a fi implementate în Zonele Urbane Marginalizate 

se resimte în mai multe domenii: în domeniul educației, în domeniul ocupării forței de muncă, în 

domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale), în domeniul 

îmbunătățirii condițiilor de locuit, în domeniul domeniul combaterii discriminării și promovării 

multiculturalismului. 
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3. Analiza SWOT 

Dimensiune: Poziționare geografică 

Puncte tari: teritoriul SDL cuprinde 2/3 din teritoriul Municipiului Galați, zona funcţională este 

dezvoltată; numeroase obiective de patrimoniu 

Puncte slabe: Existența pe teritoriu a staţiilor de epurare şi de compostare (riscuri de mediu); 

dificultăți în extinderea teritoriului administrativ din cauza apropierii de platforma industrială a 

combinatului metalurgic (ZUM 8); suprafața redusă a parcurilor şi lipsa spațiilor verzi 

Oportunități: cadru propice de dezvoltare a relaţiilor de parteneriat, încurajarea reutilizării 

terenurilor abandonate sau a altor terenuri urbane care sunt vacante sau neutilizate 

corespunzător și transformarea lor în zone verzi și de agrement va contribui la creșterea calității 

vieții locuitorilor și dezvoltarea socio-economică la nivel local  

Riscuri: zone ample de riscuri naturale (inundaţii), ce impun interdicții de construire, factorul de 

risc seismic ridicat; segregarea rezidențială a populației din zonele urbane marginalizate 

Dimensiune: Populația și caracteristicile demografice 

Puncte tari: existenţa populaţiei în vârstă de muncă; număr semnificativ (24%) de copii între 0 – 17 

ani (potențial de dezvoltare)   

Puncte slabe: rata șomajului, existența persoanelor cu dizabilități/ handicap, lipsa actelor de 

identitate     

Oportunități: bună convieţuire a etniilor şi lipsa conflictelor sociale majore; existența surselor de 

finanțare nerambursabilă pentru intervenții în reglementări acte (POCU) 

Riscuri: Continuarea fenomenului de migraţie a  populaţiei tinere; neadaptarea forţei de muncă la 

schimbările rapide de pe piaţa muncii; accentuarea fenomenului de discriminare și segregare a 

populației din comunitățile marginalizate 

Dimensiune: Ocuparea, mediul de afaceri la nivel local și protecția socială 

Puncte tari: Forţa de muncă disponibilă este ridicată; Stare de sănătate în general bună a 

populaţiei  

Puncte slabe: existenţa persoanelor care nu sunt încadrate în muncă și nici nu urmează o formă de 

educație sau formare, sunt șomeri sau persoane inactive (atât tineri cât şu adulţi); Lipsa 

oportunităților de angajare, lipsa abilităților cerute de piața muncii, lipsa competențelor 

antreprenoriale a locuitorilor; Veniturile obţinute per gospodărie sunt insuficiente şi dependente 

de ajutoare sociale; discriminarea angajatorilor aplicată populației de etnie roma   

Oportunități: potenţial pentru dezvoltarea de afaceri pe cont propriu; stimularea angajatorilor 

pentru încadrarea şomerilor şi a absolvenţilor; orientarea băncilor spre sprijinirea înfiinţării şi 

dezvoltării sectorului IMM; surse de finanțare nerambursabilă pentru intervenții în domeniul 

ocupării  
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Riscuri: instabilitatea legislativă şi financiară; discriminarea populaţiei de etnie romă la angajare 

scade posibilitatea găsirii unui loc de muncă; cadru legislativ insuficient de motivant pentru 

susținerea întreprinderilor de economie socială de inserție; productivitatea scăzută a activităţilor 

economice din zonă; scăderea interesului investitorilor pentru economia locală 

Dimensiune: Educația  

Puncte tari: % scăzut al cazurilor de repetenţie; Frecvenţă bună a participării la programul 

şcolar/de grădiniţă; Percepție bună a împrejurimilor blocului / casei și a zonei de locuire în raport 

cu Şcolile şi Grădiniţele existente, acces facil la școală   

Puncte slabe: rata abandonului școlar de 6%; existența situațiilor în care persoane din gospodărie 

nu au fost niciodată la școală, în 2,02% din gospodării sunt copii cu cerinţe educaţionale speciale; 

Infrastructura educaţională deficitară (lipsa creşelor, şcolile necesită reabilitări); lipsa pregătirii 

cadrelor didactice pentru a promova diversitatea şi incluziunea   

Oportunități: Existența programelor de protecție socială desfășurate în unitățile de învățământ; 

liberalizarea pieţei formării continue pentru creşterea calităţi şi diversităţii programelor de 

formare continuă; surse de finanţare nerambursabilă în domeniul educaţiei  

Riscuri: Insuficiența veniturilor crește riscul abandonului școlar sau a neparticipării la formele de 

învățământ, Lipsa unei finanțări susținute a sistemului de învățământ; Părăsirea timpurie a şcolii 

sau abandonul şcolar cresc perspectiva expunerii la riscul de sărăcie; accentuarea marginalizării 

copiilor de etnie romă   

Dimensiune: Locuirea și accesul la utilități 

Puncte tari: Prezenţa utilităţilor de bază pentru peste 90% din locuinţe  

Puncte slabe: Deprivare materială severă, locuințe supra-aglomerate, lipsa actelor de proprietate 

pentru locuință sau terenul aferent acesteia; Infrastructura de bază insuficient dezvoltată sau 

degradată; Dificultăți în asigurarea mobilității urbane; grad semnificativ de nemulţumire în privinţa 

gospodăriei proprii şi în privinţa zonei de locuit   

Oportunități: surse de finanțare în domeniul infrastructurii de locuire  

Riscuri: Accentuarea procesului de precarizare și deteriorare a locuințelor, care riscă să separe și 

mai mult aceste zone de restul municipiului; crearea unor aşteptări din partea autorităţilor pentru 

rezolvarea problemelor de locuire fără o mobilizare adecvată din partea locuitorilor spre găsirea 

unui loc de muncă.   

Dimensiune: Accesul la instituții și servicii publice  

Puncte tari: existența unor ONG-uri care furnizează servicii sociale acreditate, majoritatea 

persoanelor au asigurare de sănătate şi sunt înscrise la un medic de familie, Infrastructură medico-

socială bine pusă la punct; Acces facil la  școală     



 

44 
Proiect „STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”- cod SMIS 2014+: 106636 

 

Puncte slabe: lipsa de informare în ceea ce privește accesul la servicii medicale, sociale etc; lipsa 

informării privind accesul la infrastructura socială existentă; Acces dificil la dispensar sau cabinet 

medical, spital   

Oportunități: programe de protecție socială desfășurate prin unitățile de învățământ; surse de 

finanțare în domeniul infrastructurii integrate medico-sociale (POR) și a furnizării de servicii sociale 

(POCU) 

Riscuri: Birocrația în furnizarea actului medical îngreunează accesul la serviciile medicale; lipsa de 

încredere între comunitatea marginalizată și autoritățile publice pentru soluționarea problemelor 

comunitare 

Dimensiune: Organizarea și coeziunea comunității și relațiile cu exteriorul 

Puncte tari: Aprecierea pozitivă a reprezentanţilor comunităţii în legătură cu participarea lor la 

rezolvarea problemelor comunităţii, Lipsa unor conflicte intracomunitare, Bună relaţionare cu 

vecinii  

Puncte slabe: Lipsa dialogului cu administrația publică locală pentru soluționarea problemelor; 

Existența unor probleme în comunitate; lipsa spiritului comunitar necesar pentru accelerarea 

rezolvării sau prevenirii problemelor comunităţii     

Oportunități: surse de finanțare în domeniu; disponibilitatea locuitorilor de a se implica în 

rezolvarea problemelor comunitare într-un cadru care să le câştige încrederea;  

Riscuri: Menţinerea şi acutizarea abordărilor discriminatorii  

Dimensiune: Proiecte desfășurate anterior în zonă  

Puncte tari: experienţă în derularea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, inclusiv în ZUM și pe 

teritoriul SDL  

Puncte slabe: proiecte orientate mai mult pe infrastructură și mai puțin pe consolidarea spiritului 

comunitar; reticența oamenilor în a participa la proiectele derulate de autoritatea publică  

Oportunități: existența unor fonduri dedicate special pentru intervenții în zonele urbane 

marginalizate 

Riscuri: lipsa sustenabilității proiectelor și orientarea lor doar către infrastructură determină 

ineficiența utilizării fondurilor pe termen lung; implicarea comunității în proiecte este condiționată 

de remunerare.  
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4. Procesul de implicare a comunităţii 

4.1. Formarea și organizarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) 

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL - a fost organizată și funcționează cu respectarea 

dispozițiilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată prin Legea nr. 246/2005 

pentru aprobarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL a luat ființă la data de 20.09.2017, când prin 

manifestarea liberă a interesului Primăriei Municipiului Galați, jud Galați, SC Romactiv Business 

Consulting SRL și Asociația ”Centrul de Dezvoltare SMART” care au avut și calitatea de 

solicitant/parteneri în proiectul de sprijin pregătitor „STRATEGAL – PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 

PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”- cod SMIS 2014+: 106636, s-a semnat actul constitutiv și statutul 

Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL.  

La data de 10.10.2017, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL a dobândit personalitate 

juridică, conform Încheierii nr 692/PJ/10.10.2017 a Judecătoriei Galați. Durata de funcţionare a 

Asociaţiei este nedeterminată, începând de la data înscrierii sale ca persoană juridică. 

Scopul asociației este promovarea dezvoltării durabile a teritoriului Municipiului Galați prin 

intervenții în zonele urbane marginalizate care să permită combaterea eficientă a sărăciei și a 

excluziunii sociale, să pună în valoare potențialul de dezvoltare locală și să ducă la dezvoltarea 

economică a socială a comunității. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL este organizat în 3 componente: 

(A) Adunarea Generală  

(B) Comitetul Director ales de Adunarea Generală  

(C) Personalul ce asigură funcționarea GAL  

(A) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală 

STRATEGAL  şi se compune din totalitatea membrilor asociaţi. 

Inițial, Adunarea Generală a fost constituită din cei 3 membri fondatori, însă în urma activităților 

de animare, mobilizare/facilitare și a unui proces transparent de extindere a numărului de 

membri activi (pe baza manifestării libere a interesului de a participa, conform metodologiei  

interne de selecție membri noi în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL – Anexa 

3 la Decizia CD nr 3/14.11.2017) parteneriatul s-a extins la 9 membri.  

(B) Comitetul Director este organul de conducere şi administrare al Asociaţiei Grupul de Acțiune 

Locală STRATEGAL format din membrii GAL care îndeplinesc următoarea condiții: 

a) au sediul sau  sucursală/filială/punct de lucru/sediu secundar în UAT acoperit de SDL – în 

cazul persoanelor juridice; 

b) au reședința/domiciliul în teritoriul SDL – în cazul persoanelor fizice care au calitatea membru 

in GAL 



 

46 
Proiect „STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”- cod SMIS 2014+: 106636 

 

Inițial, Consiliul Director a fost constituit din 3 membri – câte 1 reprezentant al fiecărui membru 

fondator – în prezent acesta fiind format din 5 membri, în urma extinderii membrilor activi ai 

asociației, respectiv: 1 președinte – reprezentant al autorității publice locale, 1 vicepreședinte – 

reprezentant al mediului privat, 1 secretar – reprezentant al societății civile, 1 membru – 

reprezentant sector public, 1 membru – persoană fizică din comunitatea marginalizată aflată în 

risc de sărăcie sau excluziune socială (cetățean de pe raza teritoriului SDL). 

(C) Personalul ce asigură funcționarea GAL 

În prezent, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL are o echipă compusă din: manager 

GAL, asistent administrativ și facilitator, selectați pe bază de concurs, organizat în perioada 14 - 

27 noiembrie 2017. 

Managerul GAL va oferi sprijin pentru stabilirea unui parteneriat între sectorul public, sectorul 

privat și societatea civilă și va lucra îndeaproape cu facilitatorul pentru a mobiliza și a organiza 

comunitatea marginalizată. 

 

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 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală s-a realizat cu implicarea principalilor parteneri locali 

din teritoriul SDL în baza unui proces intens participativ, cu respectarea principiului dialogului, 

comunicării şi consultării, pentru stabilirea unui consens în ceea ce priveşte viitorul comunităţii. 

Astfel, principalele acțiuni întreprinse pentru animarea/consultarea reprezentanților instituțiilor 

publice, a sectorului privat, ONG-urilor și altor reprezentanți ai societății civile, a persoanelor fizice 

au constat în: 

� În data de 21.09.2017 a fost organizată ședința Consiliului Director (CD) al Asociației Grupul 

de Acțiune Locală STRATEGAL cu tema ”Delimitarea teritoriului SDL, identificarea zonelor 

distincte incluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum și organizarea 

Studiului de referință” 

În cadrul acestei ședințe, pe lângă membri de drept al CD, au participat ca invitați: 2 reprezentanți 

ai Primăriei Municipiului Galați, managerul GAL, facilitatorul, 2 reprezentanți ai partenerului 

Romactiv Business Consulting SRL.  

În cadrul acestei ședințe au fost prezentate concluziile dezbaterii publice pe aceeași temă din data 

de 19.09.2017 si au fost prezentate si analizate zonele apartinand ZUM Galați care vor forma 

teritoriul aferent Strategiei de Dezvoltare Locală, conform mapelor statistice si a demarcării 

efective a zonelor pe harta Municipiului Galați, pe baza datelor colectate de la Directia de 

Statistică coroborate cu prevederile Planului Urbanistic General (PUG). 
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� În data de 17.10.2017 a fost organizată ședința Consiliului Director (CD) al Asociației Grupul 

de Acțiune Locală STRATEGAL cu tema ”Principalele rezultate ale analizei diagnostic a 

nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, pe baza 

datelor din Studiul de referință” 

În cadrul acestei ședințe, pe lângă membri de drept al CD, au participat ca invitați: 1 reprezentant 

al partenererului Romactiv Business Consulting SRL, facilitatorul, reprezentanți ai Primăriei 

Municipiului Galați. 

În cadrul acestei ședințe au fost prezentate concluziile dezbaterii publice pe aceeași temă din data 

de 17.10.2017, concluziile preliminare ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor, si resurselor 

identificate in teritoriul SDL si specific in ZUM, pe baza datelor din Studiul de referinta si au fost 

validate si declarate in cadrul CD zonele urbane marginalizate de la nivelul Municipiului Galați, 

care împreună cu zonele funcționale aferente și zonele distincte vor forma teritoriul aferent 

Strategiei de Dezvoltare Locală din perspectiva studiului de referință. 

� În data de 30.10.2017 a fost organizată ședința Consiliului Director (CD) al Asociației Grupul 

de Acțiune Locală STRATEGAL cu tema ”Identificarea soluțiilor posibile și organizarea 

consultărilor publice în întreg teritoriul SDL” 

În cadrul acestei ședințe, pe lângă membri de drept al CD, au participat ca invitați: facilitatorul, 

reprezentanți ai Primăriei Municipiului Galați.   

În cadrul acestei ședințe au fost prezentate concluziile dezbaterii publice pe aceeași temă din data 

de 30.10.2017. De asemenea, pe baza rezultatelor Studiului de referință și a analizei diagnostic a 

nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriul SDL, s-au dezbatut o serie de soluții 

posibile pentru problemele majore identificate la nivelul teritoriului SDL, respectiv: (P1) 

Infrastructura de locuire, (P2) Capital Uman, (P3) Infrastructură urbană. 

� În data de 14.11.2017 a fost organizată ședința Consiliului Director (CD) al Asociației Grupul 

de Acțiune Locală STRATEGAL cu tema ”Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin 

consultări în teritoriul SDL, cu precădere în ZUM” 

În cadrul acestei ședințe, pe lângă membri de drept al CD, au participat ca invitați: 1 observator din 

partea ADR Sud Est, managerul GAL, facilitatorul, reprezentanți ai Primăriei Municipiului Galați 

În cadrul acestei ședințe au fost prezentate concluziile dezbaterii publice pe aceeași temă din 

17.11.2017. De asemenea, pe baza soluțiilor identificate în cadrul ședinței CD nr 3 pentru 

problemele majore identificate la nivelul teritoriului SDL, (P1) Infrastructura de locuire, (P2) Capital 

Uman, (P3) Infrastructură urbană, s-au identificat și s-au prioritizat măsurile/intervențiile posibile 

ce pot fi întreprinse pentru rezolvarea problemelor identificate. 

� În data de 27.11.2017 a fost organizată ședința Consiliului Director (CD) al Asociației Grupul 

de Acțiune Locală STRATEGAL cu tema ”Decizie finală cu privire la conținutul SDL și a listei 

indicative de intervenții” 
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În cadrul acestei ședințe au fost prezentate concluziile dezbaterii publice pe aceeași temă din 

27.11.2017 iar membri CD au aprobat în unanimitate STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA a 

Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL. 

 

4.2.2 Mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială  

Analiza relațiilor intra și extra comunitare   

În ceea ce privește percepția persoanelor asupra relațiilor din interiorul comunității, asupra relației 

comunității cu autoritățile locale (tipul și calitatea comunicării, impactul intervențiilor anterioare, 

satisfacția cetățenilor cu activitatea autorităților, accesul la și calitatea serviciilor existente, 

încredere în autoritățile locale etc.), asupra relației comunității cu societatea civilă (cu precădere 

din prisma intervențiilor anterioare), precum și a relației relației comunității cu presa locală (cu 

accent pe imaginea comunității în presa locală), rezultatele Studiul de referință reflectă faptul că 

atât relațiile intracomunitare cât și cele cu autoritățile publice locale și cu orice altă instituție sau 

entitate din Municipiul Galați sunt mulțumitoare, neexistând surse de tensiune intra și extra 

comunitare deosebite. 

Astfel: 

� În ceea ce privește percepția persoanelor intervievate asupra relaţiilor cu vecinii, răspunsurile 

procentul cel mai mare reprezintă afirmații relativ pozitive ale respondenților, aceștia 

considerând în proporție de 61,39% că există relații destul de bune între vecini. Un procent de 

10,89% dintre respondenți afirmă că nu există nici un fel de relații între vecini, 0,99% consideră 

că relatiile cu vecinii sunt destul de proaste, 1,98% consideră că relatiile cu vecinii sunt foarte 

proaste, iar 24,75% dintre persoanele intervievate sunt de părere că relațiile cu vecinii sunt 

foarte bune. 

Activități de mobilizare, organizare, facilitare de dezvoltare comunitară desfășurate în teritoriu 

Mobilizarea comunității este elementul cheie al proiectelor bazate pe metodologia CLLD. În acest 

context, facilitatorul comunitar a fost principalul responsabil de activitățile de mobilizare, 

organizare, facilitare de dezvoltare comunitară la nivelul teritoriului SDL, cu accent pe ZUM. 

Procesul de animare a comunității vizate de SDL s-a efectuat de către facilitatorul desemnat de 

catre Consiliul Director al GAL STRATEGAL, care a identificat persoanele resursă și liderii 

comunității pe care i-a conștientizat asupra faptului că ei pot avea o contribuție importantî în 

viitorul comunității și i-a mobilizat în procesul de identificare și rezolvare a problemelor 

comunității. 

 În contextul proiectului în cadrul căruia a fost realizată această Strategie de Dezvoltare Locală, au 

fost organizate 5 întruniri publice cu populația din teritoriu, întâlniri aferente fiecăreia din cele 5 

teme, respectiv: 
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� În data de 19.09.2017, la sediul Alianței Romilor din jud. Galați a avut loc întrunirea publică 

cu tema ”Delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse in teritoriul SDL si 

declararea ZUM din teritoriu, precum si elaborarea Studiului de referință”. La această 

întrunire publică au participat  55 reprezentanti ai comunitatii locale din care 35 femei 

(63,63%), 17 tineri pana in 29 ani (30,90%), 33 reprezentanti ai populatiei rroma (60%). 

� În data de 17.10.2017, la sediul Asociației Sf Antonie cel Mare a avut loc întrunirea publică 

cu tema ”Principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor 

identificate în teritoriul SDL și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință”. La 

această întrunire publică au participat 55 reprezentanți ai comunității locale din care 44 

femei (80%), 14 tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (25,45%), 6 persoane de etnie 

rromă (10,9%) 

� În data de 30.10.2017, la sediul Asociației Cuvântul Întrupat, a avut loc întrunirea publică 

cu tema ”Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg 

teritoriul SDL”. La această întrunire publică au participat 51 reprezentanți ai comunității 

locale din care 46 femei (90,19%), 20 tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (39,21%) , 21 

persoane de etnie rromă (41,17%) 

� În data de 14.11.2017, la Centrul de Locuințe și Sprijin Tineri, a avut loc întrunirea publică 

cu tema ”Prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor din teritoriu, cu 

precădere în ZUM”. La această întrunire publică au participat 57 reprezentanți ai 

comunității locale din care 43 femei (75,54%), 23 tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani 

(40,35%)  

� În data de 27.11.2017, Parcul de Soft Galați, a avut loc întrunirea publică cu tema ”Decizia 

finală cu privire la conținutul strategiei de dezvoltare locală și cu lista indicativă de 

intervenții”. La această întrunire publică au participat 51 reprezentanți ai comunității locale 

din care 41 femei (80,39%), 21 tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (41,17%), 20 

persoane de etnie rromă (39,21%) 

Impactul acestor acțiuni ale facilitatorului comunitar a constat în identificarea nevoilor reale ale 

teritoriului prin ”ochii comunității”, precum și a dorințelor și posibilităților de dezvoltare a 

persoanelor direct vizate de intervențiile Strategiei de Dezvoltare. 

Totodată, impactul activităților de animare/mobilizare constă și în extinderea numărului de 

membri ai Adunării Generale a GAL STRATEGAL prin aderarea a două persoane fizice din 

comunitatea marginalizată și a unui număr de 3 reprezentanți ai societății civile, așa cum se poate 

vedea în Tabelul 5. 
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� Tabel 1. Evoluția numărului de membri ai Adunării Generale GAL 

Parteneri locali Număr membri AGA  

la data înființării 

( 20.09.2017) 

Număr membri AGA după 

implementarea activităților de 

animare/mobilizare (27.11.2017) 

Autorităţi locale 1 1 

Sector public  1 

Sector privat 1 1 

Societate civilă 1 4 

Cetățeni de pe raza ZUM  0 

Cetățeni de pe raza teritoriului SDL  2  

Persoane aparținând minorității roma  - 

Tineri (16-29 ani)  - 

Reprezentanţi ai grupului țintă (persoane 

aflate în risc de sărăcie  sau excluziune 

socială) 

 - 

Femei  - 

 

Ca metoda inovativă pentru dezvoltarea și întărirea comunității, în sensul implicării membrilor 

comunității (mai ales a celor din ZUM) în procesul de dezvoltare locală, prin proiect s-au contractat 

servicii specializate pentru aplicarea metodei PhotoVoice. Acest demers desfășurat în luna 

noiembrie 2017 a fost făcut de către prestatorul de servicii care, cu sprijinul facilitatorului, a 

pătruns în comunitate și a realizat o ”mapare” a zonei prin implicarea și responsabilizarea 

comunității. Concret, demersul a constat în recrutarea participanților dintre membrii comunității 

marginalizate, punerea la dispoziția persoanelor selectate a aparatelor foto prin care aceștia au 

imortalizat aspecte din zona de intervenție. Fotografiile realizate au fost incluse într-un colaj și li s-

au atașat scurte texte reprezentative (un mesaj pe care cel care a realizat fotografia a vrut să-l 

transmită cu ajutorul acesteia, o explicație a aspectului pe care a dorit să-l surprinda prin 

fotografiere, etc) și au fost diseminate utilizând diverse canale (expunerea la sediul GAL și/sau al 

partenerilor, distribuirea online, etc.).  
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5. Obiectivele SDL 

Obiectivul general al SDL este reducerea până în anul 2023 a 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. 

Atingerea obiectivului general al SDL va fi realizată prin obiectivele specifice, aşa cum au rezultat 

din consultarea tuturor părților interesate de la nivel local: sectorul public, sectorul privat, 

societatea civilă și comunitatea marginalizată din municipiul Galaţi, organizate pe următoarele 

sectoare: infrastructură, mobilitate urbană, spații publice urbane, locuire, ocupare, educaţie, acces 

la servicii, comunitate şi imagine publică: 

• Obiectiv specific 1: Reabilitarea infrastructurii de bază şi dezvoltarea funcțională a spaţiilor 

publice urbane din zonele marginalizate urban în folosul unei comunități responsabile, până în 

2023 

• Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială, până în 2023 

• Obiectiv specific 3: Sprijinirea accesului și menținerii pe piața muncii populației marginalizate, 

inclusiv prin dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul comunității din zona analizată, până în 

2023 

• Obiectiv specific 4: Îmbunătăţirea nivelului de educaţie al populaţiei din comunităţile 

marginalizate, până în 2023 

• Obiectiv specific 5: Creșterea accesului persoanelor din comunitățile defavorizate la servicii 

medicale, sociale, comunitare, agrement și sport, până în 2023 

• Obiectiv specific 6: Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și 

prevenirea și combaterea discriminării, până în 2023 

Complementaritatea și sinergia SDL cu strategiile mai ample este reliefată în continuare:  

� Complementaritatea şi sinergia SDL cu strategia locală a Municipiul Galaţi  

Complementaritatea întregii SDL cu Strategia de dezvoltare a Municipiului Galați 2016 - 2025 se 

asigură la nivelul direcției strategice D. Dezvoltare urbană – Galați – oraș orientat spre comunitate. 

De asemenea, OS 5 al SDL „Creșterea accesului persoanelor din comunitățile defavorizate la 

servicii medicale, sociale, comunitare, agrement și sport” este complementar direcției strategice F. 

Dezvoltarea economică prin direcția d) Serviciile și dezvoltarea comunitară – bază a unei 

comunități atractive, primitoare.  

� Complementaritatea şi sinergia SDL cu strategia judeţeană 

Strategia de Dezvoltare Locală răspunde Pilonului 1. din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului 

Galați, 2015–2020: “Competitivitate economică și creștere sustenabilă” - OS 1: “Promovarea 

competitivității și a creșterii economice sustenabile la nivelul județului Galați“ prin OS 3 al SDL în 



 

52 
Proiect „STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”- cod SMIS 2014+: 106636 

 

special măsurilor care implică oferirea de servicii personalizate pentru înființarea de afaceri şi 

ocuparea pe cont-propriu și acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi 

afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare afacere. De asemenea, prin OS 4 al SDL se asigură 

complementaritatea cu pilonul 4: “Sănătate, cultură și educație pentru viitor“, respectiv cele 2 

obiective subsumate: OS 7: “Asigurarea confortului de dezvoltare personală a cetățenilor județului 

Galați“, prin asigurarea unei vieți sănătoase și acces la cultură şi OS 8: “Diversificarea formelor de 

educație și eficientizarea acestora, în sensul creșterii competențelor profesionale, ce pot conduce 

la creșterea gradului de ocupare al populației“.  

� Complementaritatea şi sinergia SDL cu strategia regională 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud–Est 2014–2020 are ca obiectiv general promovarea 

dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei. Prin obiectivul specific de dezvoltare 

7 “Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de învăţământ şi de formare profesională 

asigurând o calitate crescută a serviciilor de educaţie şi de formare profesională, adaptate la noile 

cerinţe ale pieţei muncii, precum şi o infrastructură şi dotări îmbunătăţite“ se urmăreşte 

promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin creşterea calităţii serviciilor sociale, de 

sănătate și susţinerea activităţilor specifice economiei sociale şi îmbunătăţirea infrastructurii şi 

dotărilor, obiectiv complementar OS4 al SDL.  

� Complementaritatea şi sinergia SDL cu Strategia Națională privind Incluziunea Socială și 

Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020 

Obiectivele asumate prin SDL, împreună cu obiectivul general al SDL sunt în total acord cu politicile 

definite în Strategia Națională care îşi propun „ca toţi cetăţenii să aibă oportunităţi egale de a 

participa în societate, să fie apreciaţi şi valorizaţi, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor 

elementare să fie satisfăcute şi diferenţele respectate.” Cele două strategii propun măsuri 

complementare privind incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de 

persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială astfel încât să fie atinsă ținta asumată 

de Romania în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020: “reducerea cu 20 de 

milioane a numărului de cetăţeni europeni ameninţaţi de sărăcie şi excluziune social”. 

� Complementaritatea şi sinergia SDL cu Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă 2014-2020 

Strategia de Dezvoltare Locală va contribui la atingerea obiectivului O2.3 din Strategia Națională: 

„Creșterea participării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile pe piața muncii prin 

dezvoltarea de măsuri care să combine suportul social cu activarea”. OS 3 al SDL concomitent cu 

OS 4 al SDL vor avea ca rezultat creșterea gradului de ocupare a persoanelor din grupurile 

vulnerabile în scopul reducerii riscului de sărăcie şi excluziune social.  

� Complementaritatea şi sinergia SDL cu Strategia Guvernului României de Incluziune a 

Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020 
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Ca urmare a ponderii relevante pe care o are populaţia de etnie romă în totalul grupului ţintă vizat 

de SDL, toate obiectivele SDL se subscriu scopului şi obiectivelor Strategia Guvernului care îşi 

propune incluziunea socio–economică a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome la un nivel 

similar cu cel al restului populaţiei şi asigurarea de şanse egale prin iniţierea şi implementarea 

unor politici şi programe publice în domenii diverse. Un alt element de complementaritate îl 

reprezintă abordarea de a implica autorităţile publice, a romii înşişi şi societatea civilă în activităţi 

care vizează creşterea incluziunii socio-economice. 

� Complementaritatea şi sinergia SDL cu Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 

Creşterea accesului persoanelor din comunităţile marginalizate inclusiv la servicii medicale (OS5 al 

SDL) este un obiectiv specific care răspunde Obiectivului OG.4. din Strategia Națională: “Asigurarea 

accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi costeficace, în special la grupurile 

vulnerabile”., respectiv OS.4.1 “Dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară, integrate şi 

comprehensive, destinate în principal populaţiei din mediul rural şi grupurilor vulnerabile inclusiv 

Roma”.  

� Complementaritatea SDL cu Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor 

cu Dizabilități 2014-2020 

Având în vedere că persoanele cu dizabilităţi reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii 

de persoane aflate în risc de sărăcie sau excludere socială, măsurile propuse în cadrul SDL, 

subsumate OS5 al SDL, vizează creşterea accesului la servicii sociale care să răspundă nevoilor 

specifice ale acestui grup ţintă iar cele aferente OS6 al SDL vizează inclusiv combaterea 

discriminării. SDL este complementară astfel Stategiei Naționale care are ca și scop promovarea, 

protejarea şi asigurarea exercitării depline şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi, precum şi 

promovarea respectului pentru demnitatea lor intrinsecă, complementaritatea realizându-se în 

special cu obiectivele 2 (Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate 

domeniile vieții) şi 7 (Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilități la servicii şi 

facilităţi de sănătate, de calitate, care acordă atenție problemelor specifice de gen, la un cost 

rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc) .  

� Complementaritatea şi sinergia SDL cu Strategia Națională pentru Protecția și 

Promovarea  Drepturilor Copilului 2014-2020 

Având în vedere, pe de o parte ponderea mare a copiilor în totalul populaţiei marginalizate, iar pe 

de altă parte vulnerabilitatea acestei categorii de grup ţintă, în cadrul SDL, la nivelul tuturor 

obiectivelor, au fost incluse măsuri special destinate rezolvării problemelor specifice cu care se 

confruntă în ceea ce priveşte condiţiile precare de locuire, participarea redusă la educaţie, riscul 

ridicat de abandon şcolar, accesul dificil la servicii medicale, lipsa locurilor de joacă, şa. Aceste 

măsuri vor contribui implicit la atingerea OG 2 din cadrul Strategiei Naționale: “Respectarea 
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drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile” prin reducerea 

decalajului de oportunități dintre copiii romi și ne-romi şi creșterea accesului copiilor săraci la 

serviciile de bază. 

� Complementaritatea şi sinergia SDL cu Strategia Națională pentru Promovarea 

Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 2015-2020 

Intervenţiile propuse de SDL în domeniul dezvoltării de servicii medico-sociale (OS5 al SDL) includ 

facilitarea accesului la aceste servicii pentru persoanelor din comunităţile defavorizate inclusiv 

pentru persoane vârstnice în acor cu Obiectivul 1 al Strategiei Naționale: “prelungirea şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice”. 

� Complementaritatea şi sinergia SDL cu Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii 

Timpurii a Școlii  

Obiectiv specific 4 al SDL va fi atins prin intervenţii de sprijin care să încurajeze participarea la 

educaţia timpurie, la învăţământul primar şi secundar precum şi la programe de tip zone prioritare 

de educaţie, şcoală după şcoală şi programe de tip a doua şansă destinate tinerilor care au 

abondonat şcoala şi adulţilor care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie. Măsurile propuse în SDL 

vor permite realizarea obiectivelor pe termen, mediu şi lung definite în Strategia Națională, fiind 

relevante pentru trei din cei patru  piloni strategici, respectiv Pilonul 1: Asigurarea accesului la 

educație și la o educație de calitate pentru toți copiii, Pilonul 2: Asigurarea finalizării 

învățământului obligatoriu de către toți copiii, Pilonul 3: Reintegrarea în sistemul de educație a 

persoanelor care au părăsit timpuriu școala. 

� Complementaritatea şi sinergia SDL cu Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții 

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă populaţia cu vârstă de muncă din ZUM este 

lipsa calificării şi/sau specializării acestora în acord cu cerinţele pieţii de muncă locale. OS 3 al SDL 

se va face prin programe de ucenicie la locul de muncă, stagii de practică, programe de formare 

profesională şi antreprenorială care fac parte din educaţia şi formarea adulţilor pe tot parcursul 

vieții. Participarea adulţilor din comunităţile marginalizate la aceste tipuri de programe va 

contribui la atingerea obiectivului strategic al României ca până în anul 2020 cel puţin 10% din 

populaţia adultă (cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani) să participe la activităţi de învăţare pe tot 

parcursul vieţii. 
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6. Planul de acțiune SDL 

6.1 Ce măsuri sunt necesare 

6.1.1 Sinteza problemelor și măsurilor necesare, grupurile țintă 

Problema #1: Infrastructură de bază degradată    

Străzile, trotuarele necesită reabilitări. Iluminatul stradal este necorespunzător și crește 

nesiguranța locuirii. Pe teritoriu SDL, până în prezent, au mai fost derulate și sunt în diverse faze 

de plementare proiecte de reabilitare străzi. Resursele GAL vor fi mobilizate inclusiv în direcția 

responsabilizării membrilor comunității în direcția menținerii infrastructurii urbane. Măsuri 

posibile: 1. Modernizarea sistemului public de iluminat. 2. Modernizarea infrastructurii de bază – 

străzi și trotuare. 3. Acțiuni de implicare activă a membrilor comunității în sesizarea și soluționarea 

problemelor. 

Problema #2: Spaţiul urban degradat şi lipsit de funcţiuni necesare consolidării spiritului 

comunitar 

Spaţiile verzi, parcurile, locurile de joacă pentru copii sunt insuficiente sau necesită reabilitări. 

Lipsesc platforme de gunoi ceea ce conduce la o imagine degradată și o atmosferă insalubră a 

spațiului urban.  În perioada anterioară au mai fost desfășurate proiecte de amenajare parcuri și 

spații verzi pe teritoriul SDL fiind resimțit impactul pozitiv al acestor investiții la nivelul comunității.  

Resursele GAL vor fi mobilizate inclusiv în direcția responsabilizării membrilor comunității în 

direcția menținerii infrastructurii urbane. Măsuri posibile: 1. Amenajarea sau modernizarea 

zonelor verzi şi a terenurilor abandonate din zonele defavorizate, 2. Amenajare spaţii de joacă 

pentru copii, care să fie accesate de toată comunitatea, 3. Responsabilizarea cetăţenilor în ceea ce 

priveşte utilizarea infrastructurii şi spaţiului public.   

Problema #3: Mobilitate îngreunată 

Spațiile de parcare sunt insuficiente. Mobilitatea locuitorilor este îngreunată din lipsa unor stații 

pentru mijloacele de transport în comun. Problema este abordată în prezent prin proiecte 

realizate sau în curs de implementare şi tratată şi prin implementarea P.M.U.D.. Măsuri posibile: 1. 

Amenajarea stațiilor pentru mijloacele de transport în comun în zonele în care lipsesc, 2. 

Amenajarea de noi spații de parcare 

Problema #4: Condiţii precare de locuire 

Majoritatea locuinţelor sunt degradate, având un grad avansat de deteriorare a structurii de 

rezistență și au nevoie de expertiză tehnică pentru a evalua necesitatea de consolidare a clădirilor. 

Blocurile necesită să fie modernizate și izolate termic. Deși au mai fost construite locuințe sociale 

în ultimii ani, existența acestora este o nevoie acută, experiența autorității publice locale în 

această direcție susținând intenția de a realiza complementaritatea intervențiilor în infrastructura 

de locuire cu intervenții pentru dezvoltarea capitalului uman și creșterea veniturilor obținute de 
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populația defavorizată. Măsuri posibile: 1. Construirea de locuinţe sociale în vederea asigurării 

accesului la o locuire adecvată pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială; 2. 

Introducerea unui regulament de ordine interioară pentru locuințele sociale renovate și 

monitorizarea respectării acestuia; 3. Campanii de informare privind consumul responsabil de apă/ 

curent electric/ gaz metan; 4. Realizarea unui program de consiliere pentru adulţi şi copii care vor 

fi beneficiarii locuințelor sociale, prin care comunitatea să fie motivată şi responsabilizată; 5. 

Campanii de informare pentru combaterea segregării rezidenţiale. 

Problema #5: Nivelul scăzut de ocupare pe piaţa muncii şi veniturile insuficiente 

În zonele urbane marginalizate din Galaţi, rata de ocupare a populaţiei este extrem de scăzută, iar 

dintre cei care lucrează, foarte puţini au un loc de muncă stabil, având slujbe sezoniere sau 

lucrează în sectorul informal (fără contract de muncă). Măsuri posibile: 1. Participarea la programe 

de ucenicie la locul de muncă și programe de stagii; 2. Oferirea de servicii de ocupare 

individualizate, 3. Activități de informare, orientare şi consiliere profesională pentru găsirea unui 

loc de muncă;  4. Facilitarea accesului pe piața forței de muncă prin organizarea de târguri de 

joburi pe teritoriul SDL și sprijinirea parteneriatelor cu sectorul privat în vederea medierii locului 

de muncă; 5. Acordarea de subvenţii pentru angajatori care angajează persoane vulnerabile; 6. 

Oferirea de servicii personalizate pentru înființarea de afaceri şi ocuparea pe cont-propriu și 

acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-

înfiinţare afacere; 6. Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, 

inclusiv sprijin post-înfiinţare afacere; 7. Crearea de întreprinderi sociale; 8. Campanii de informare 

şi conștientizare pentru nediscriminare pe piaţa muncii; 9. Realizarea unui parteneriat cu AJOFM/ 

ONG-uri pentru calificarea forţei de muncă 

Problema #6: Neparticipare școlară și risc de abandon şcolar 

Sărăcia este principala barieră privind accesul și participarea la educație la nivel preșcolar şi şcolar 

în zona analizată. Problema neparticipării școlare şi riscul crescut de abandon şcolar şi părăsire 

timpurie a şcolii au mai multe cauze interdependente: condiţiile de trai, lipsurile materiale, 

neimplicarea părinţilor, lipsa de motivaţie. Nivelul scăzut de educaţie al adulţilor se reflectă 

ulterior în lipsa calificării şi în excluderea de pe piaţa muncii formale. Măsuri posibile: 1. 

Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor de educaţie antepreşcolară şi preşcolară prin 

construirea unei creşe pe teritoriul SDL; 2. Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor de educaţie 

în învăţămîntul şcolar prin reabilitarea de şcoli din teritoriul SDL, 3. Intervenţii integrate care 

vizează educația timpurie de nivel antepreșcolar și preșcolar şi combaterea discriminării; 4. 

Campanii de informare care vizează desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar; 5. 

Organizarea de programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală; 6. Program de 

pregătire a cadrelor didactice din școli.   

Problema #7: Lipsa de pregătire profesională care să faciliteze accesul în piaţa muncii   
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Analfabetismul și nivelul scăzut de educaţie al adulţilor se reflectă în lipsa calificării şi în excluderea 

de pe piaţa muncii formale. Lipsa unui nivel minim de educaţie duce la excluderea lor ca potenţiali 

beneficiari de cursuri de calificare, prin urmare, excluderea de la obţinerea unui loc de muncă. 

Măsuri posibile: 1. Realizarea de programe de tip a doua şansă pentru persoanele adulte; 2. 

Campanii de informare care vizează desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar   

Problema #8: Accesul redus la servicii (sociale şi medicale) 

Membrii comunităţii au acces redus la servicii medicale. Din cauză că lucrează cu forme legale de 

muncă și/sau pentru că nu au acte de identitate, mulţi dintre ei nu au asigurare medicală și nu 

sunt înscriși la un medic de familie sau nu au bani să meargă la medic. Locuirea în condiţii mizere, 

sărăcia şi foametea duc la deteriorarea semnificativă a stării de sănătate. Măsuri posibile: 1. 

Oferirea de servicii sociale, comunitare, agrement și sport; 2. Asistență juridică pentru 

reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de 

asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale; 3. Campanii de informare care vizează 

creşterea accesului la serviciile sociale și combaterea  nediscriminării. 

Problema #9: Lipsa de coeziune la nivelul comunității și imaginea negativă a zonei 

Comunitatea are un nivel de coeziune foarte scăzut. Membrii comunității nu reușesc să se 

mobilizeze, să reacționeze sau să lucreze împreună pentru atingerea unui obiectiv comun. 

Percepţia generală asupra zonelor marginalizate este una negativă. Imaginea zonei este dată în 

principal de lipsa curăţeniei, dar și de nivelul ridicat de infracționalitate. Mass media transmite știri 

negative despre comunitățile marginalizate. Populația zonelor analizate, cu precădere populația 

de etnie romă resimte sentimentul de discriminare. Măsuri posibile: 1. Implicare activă și 

voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor; 2. Identificarea și consolidarea 

de parteneriate pentru soluţionarea problemelor comunitare; 3. Organizarea anuală de ateliere de 

lucru în scopul de a schimba atitudinea socială privind grupurile marginalizate; 4. Parteneriat cu 

mass media locală pentru construirea unui mesaj pozitiv despre zonă și transformarea imaginii 

acesteia; 5. Crearea unei aplicaţii software prin care cetăţenii din comunitatea marginalizată pot 

trimite mesaje privind situaţiile în care ei sunt victime ale discriminării, corupţiei, violenţei, 

abuzului sau exploatării pentru sesizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul respectiv; 6. 

Instruirea diriginţilor claselor gimnaziale pentru dezvoltarea abilităţilor de a promova diversitatea 

şi incluziunea copiilor marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă; 7. Campanii de informare 

care au ca scop pregătirea procesului de desegregare și integrare a grupului marginalizat în 

societate. 8. Organizarea de ședințe publice periodice pentru a informa și a consulta comunitatea 

cu privire la activitățile desfășurate în zonă, rezultatele și problemele legate de acestea; 9. 

Organizarea unor evenimente/ manifestări cultural-artistice și ale valorilor interetnice comune; 10. 

Campanie de îmbunătățire a imaginii zonei. Sinteza măsurilor necesar de întreprins pentru zonele 

urbane marginalizate este prezentată în ANEXA 17.  
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6.1.2 Corelarea cu documentațiile strategice, inclusiv cu Planul de Mobilitate Urbană 

Primăria Municipiului Galați a elaborat un Plan de Mobilitate Urbană care vizează 5 axe prioritare 

(accesibilitate, economie, mediu, siguranță, sănătate & calitate a vieții), o serie de obiective 

strategice și un set de obiective specifice, din obiectivul specific de mediu este complementar cu 

măsurile necesar de întreprins în SDL legate de mobilitatea urbană (reabilitare de străzi 

nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, 

terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale etc.).  

Obiectiv specific de mediu propus în Planul de Mobilitate Urbană se referă la Angajamente 

naționale de îmbunătățire a calității aerului și reducere a consumului de energie din surse 

convenționale respectate, prin măsura M1.3 de îmbunătățire a calității aerului, prin proiectele de 

tipul “Crearea de perdele verzi care să minimizeze impactul negativ al transportului” este 

complementar cu măsura de reabilitare a parcurilor, spațiilor verzi propusă de SDL.  

Alte probleme specifice de la nivelul teritoriului SDL, spre exemplu: amenajarea locurilor de 

parcare existente în condiţii de accesibilitate şi siguranţă pentru toate categoriile de utilizatori, 

sunt tratate prin Planul de Mobilitate Urbană.   

 

6.1.3 Contribuţia măsurilor la temele secundare FSE 

Măsurile avute în vedere în cadrul SDL contribuie la următoarele teme secundare FSE: 

a) sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficienţă din 

punct de vedere al utilizării resurselor 

În cadrul SDL au fost identificate următoarele măsuri care vor avea ca rezultat creșterea eficienței 

energetice, prin reducerea consumului global de energie primară: construirea de noi locuințe 

sociale cu soluții moderne de consum energetic, încurajându-se utilizarea resurselor regenerabile, 

în vederea reducerii consumului global de energie primară; creşterea eficienţei energetice a 

clădirilor publice (şcolile propuse pentru modernizare) constând în: îmbunătățirea izolației termice 

a anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul 

agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, înlocuirea 

corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică 

ridicată și durată mare de viață. Măsurile propuse în cadrul SDL pentru sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficienţă din punct de vedere al utilizării 

resurselor vor conduce la eficientizarea consumului anual de energie primară. 

b) inovare socială 

Măsurile de intervenţie propuse îm cadrul SDL include măsuri inovative de rezolvare a 

problemelor şi nevoilor sociale ale comunităţii defavorizate din municipiul Galați: 

• SDL are o dimensiune intens participativă, promovându-se principiile dialogului, comunicării şi 

consultării, concretizată prin crearea şi consolidarea de parteneriate relevante pentru 
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soluţionarea diverselor probleme cu care se confruntă persoanele aflate in risc de sărăcie şi 

excluziune socială/persoanele apartinând grupurilor vulnerabile din zona vizată. Astfel, pentru 

elaborarea şi implementarea SDL a fost înfiinţat GAL Strategal care reprezintă un parteneriat 

între autoritatea locală,  mediului privat şi reprezantanţi ai societăţii civile în scopul identificării 

unor solutii practice inovative de a raspunde problemelor comunităţii defavorizate.  

• Pe tot parcursul procesului de elaborare a SDL a existat o permanentă implicare şi consultare a 

comunităţii locale şi în mod special populaţiei din ZUM astfel încât au putut fi identificate 

soluţii inovative, viabile, agreate de către membrii comunităţii vizate. Astfel, a fost aplicată 

metoda PhotoVoice prin care s-a realizat o mapare a zonei prin implicarea și responsabilizarea 

comunității. 

• SDL include metode inovative de combatere a discriminării şi segregării: realizarea de 

parteneriate cu mass media locală pentru construirea unui mesaj pozitiv despre zonă având în 

vedere transformarea acesteia ca urmare a implementarii SDL; organizarea anuală de ateliere 

de lucru în scopul de a schimba atitudinea socială privind grupurile marginalizate (cu accent pe 

persoanele de etnie romă), de a imbunătăţi competenţele şi modaliăţile de abordare a 

acestora de către restul comunităţii şi de a combate stereotipurile şi prejudecăţile membrilor 

comunităţatii, în vederea facilitării procesului de desegregare şi integrare a grupurilor 

marginalizate in societate; crearea unei aplicaţii software prin care cetăţenii din comunitatea 

marginalizată pot trimite mesaje privind situaţiile în care ei sunt victime ale discriminării, 

corupţiei, violenţei, abuzului sau exploatării pentru sesizarea instituţiilor cu atribuţii în 

domeniul respectiv. 

• soluţiilor propuse au în vedere valorificarea oportunităţilor locale:  vor fi organizate programe 

de ucenicie la locul de muncă şi programe de stagii pentru absolvenţi la întreprinderile din 

localitate, vor fi sprijinite iniţiativele antreprenoriale  în vederea creării de noi locuri de muncă.  

c) nediscriminare 

Acţiunile integrate ţintite către combaterea sărăciei la nivelul comunităţilor marginalizate vor fi 

susţinute prin campanii de conştientizare şi acţiunile specifice pentru creşterea responsabilităţii 

sociale şi promovarea iniţiativelor de voluntariat şi a incluziunii active, pentru combaterea tutror 

formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de şanse. 

Acțiunile care vizează creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, prin promovarea de 

proiecte integrate se adresează în mod direct nevoilor specifice ale persoanelor din aceste grupuri, 

contribuind la o mai bună inserție socio-profesională a acestor persoane și protejarea acestora 

împotriva discriminării și a abuzurilor la care acestea sunt supuse. Campaniile de conştientizare și 

acțiunile specifice pentru creșterea responsabilității sociale și promovarea incluziunii active vor 

contribui la combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv a celor pe bază de gen. 
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6.1.4 Contribuţia măsurilor la temele orizontale  

Măsurile din SDL care contribuie la temele orizontale: 

• dezvoltare durabilă: 

SDL are la bază respectarea principiului dezvoltării durabile a comunităţii marginalizate prin 

urmărirea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială şi creştere economică. 

Acţiunile SDL urmăresc incluziunea socială şi combaterea sărăciei prin realizarea de măsuri 

integrate care au ca scop regenerarea zonelor dezavantajate şi stimularea incluziunii sociale a 

comunităţilor marginalizate, printr-o abordare integrată și participativă. Vor fi implementate 

măsuri integrate privind îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților 

marginalizate ce vor contribui la promovarea coeziunii sociale prin îmbunătățirea mediului 

construit și prin activități complexe care vizează ocuparea forței de muncă, creșterea educației, 

îmbunătățirea asistenței medicale și a serviciilor sociale, dezvoltare comunitară și siguranță 

publică. Abordarea integrată va contribui la ameliorarea stării de sănătate a populaţiei, la 

dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională şi culturală a comunităţilor marginalizate. 

Pentru imbunătăţirea calității mediului înconjurător, în cadrul SDL au fost prevăzute: amenajarea 

spațiilor verzi, amenajarea de parcuri; eficientizarea energetică a cladirilor clădirilor publice (școli). 

• egalitate de şanse, non-discriminare, egalitate între femei şi bărbaţi 

Toate intervenţiile propuse în cadrul SDL promovează egalitatea de şanse, combaterea 

discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credinţă, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală şi a dificultăţilor de acces de orice tip şi asigurarea accesului egal la serviciile de 

interes general. Acţiunile specifice menite să răspundă nevoilor persoanelor din ZUM pentru care 

a fost identificat un risc crescut de discriminare, includ măsuri ţintite către îmbunătăţirea inserţiei 

sociale si profesionale a acestora, prin îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi competente, 

creşterea accesului pe piaţa muncii, îmbunătăţirea accesului acestor grupuri vulnerabile la servicii 

sociale, medicale şi de interes social: intervenţiile în domeniul educaţiei vor contribui la asigurarea 

egalităţii de şanse în ceea ce priveşte participarea la educaţie (pre)şcolară pentru copiii din zonele 

marginalizate. În acest scop, măsurile de acompaniere şi de asigurare de sprijin financiar vor 

ameliora dificultăţile de ordin financiar şi material ale părinţilor, creându-se premizele necesare 

creşterii şanselor acestor copii defavorizaţi de a avea acces la educaţie, contribuind astfel la 

eliminarea decalajelor dintre copiii defavorizaţi şi restul copiilor. Măsurile în domeniul ocupării 

forţei de muncă vor încuraja integrarea pe piaţa muncii a femeilor şi a persoanelor cu vârsta de 

peste 45 de ani, având în vedere nivelul mai ridicat al şomajului în rîndul acestei categorii.  

Acțiunile vizate de SDL includ măsuri de acompaniere şi de acordare de sprijin financiar astfel încât 

să faciliteze integrarea socio-economică, intervențiile fiind orientate către creșterea ocupării, 

promovarea incluziunii sociale și îmbunătățirea nivelului de educație și competențe și au în vedere 

minimizarea efectelor negative ale factorilor externi, care duc la persistența inegalităților. 
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6.1.5 Combaterea segregării rezidențiale 

Din cauza unor factori precum amplasarea geografică periferică în cadrul municipiului Galați, (ex. 

ZUM 1, ZUM 2, ZUM 6, ZUM 7, ZUM 8), lipsa/insuficiența mijloacelor de transport în comun, 

pentru majoritatea zonelor analizate, zonele urbane marginalizate sunt separate de restul 

comunității fiind afectate de segregarea rezidențială.  

Investițiile propuse în amenajarea spațiului urban degradat vor contribui la schimbarea imaginii 

negative a zonelor marginalizate, asa cum sunt acestea percepute în prezent de către populația 

majoritară.  

Alte măsuri care vor avea ca efect combaterea segregării rezidențiale sunt: amenajarea spaţii de 

joacă pentru copii, care să fie accesate de și de către comunitatea majoritară și construirea de 

spații urbane de recreere şi petrecere a timpului liber pentru comunitate, dar şi pentru restul 

oraşului.  

Aceste măsuri, ca și activitățile care vor putea fi organizate în noile spații amenajate, cu 

participarea comună a membrilor grupului vulnerabil segrgat dar și membrii comunității 

majoritare, vor contribui la îmbunătățirea relațiilor dintre cele două comunități.   

Îmbunătățirea condițiilor de viață în aceste comunități inclusiv prin facilitarea conexiunilor cu  

comunitatea majoritară și facilitarea accesului la serviciile de bază reprezintă o altă intervenție 

care vizează combaterea segregării.   

Aceste intervenții sunt acompaniate într-o abordare integrată de măsuri precum: sprijinirea 

populației în găsirea unui loc de muncă, care să le permită ieșirea din sărăcie și risc de excluziune 

socială prin creșterea veniturilor și eliminarea dependenței de ajutoarele sociale.  

Procesul de desegregare va fi însoțit de măsuri care vizează îmbunătățirea atitudinii comunității 

majoritare.  

Sunt propuse, astfel, campanii de informare cu privire la combaterea discriminării și intervenții în 

mai multe sectoare integrate cu cele care vizează domeniul combaterii discriminării și promovării 

multiculturalismului:  

• campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii 

discriminării și  

• acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea 

problemelor cu care se confruntă comunitatea 

• acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.  
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6.1.6 Asigurarea sustenabilității intervenției DLRC 

Planul de acțiune SDL include un set de activități de construire și întărire a comunității 

marginalizate, bazate pe participarea voluntară a rezidenților, respectiv: 

• Măsura 1.3: Responsabilizarea cetăţenilor în ceea ce priveşte utilizarea infrastructurii şi 

spaţiului public prin întocmirea şi distribuirea de coduri de conduită în parcuri şi locuri de joacă 

pentru copii. Măsura contribuie la formarea unui comportament unitar, bazat pe respect 

reciproc și la crearea unor așteptări unitare privind comportamentul în comunitare, la 

responsabilizarea utilizării spațiilor publice și va fi aplicată prin implicarea rezidenților în 

distribuirea regulamentelor și urmărirea aplicării acestora.  

• Măsura 2.2: Introducerea unui regulament de ordine interioară pentru locuințele sociale 

renovate și monitorizarea respectării acestuia. Măsura contribuie la formarea unui 

comportament unitar, bazat pe respect reciproc și va fi aplicată prin implicarea rezidenților în 

distribuirea regulamentelor și urmărirea aplicării acestora.  

• Măsura 6.1: Implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor 

cu care se confruntă comunitatea. Măsura contribuie la încurajarea rezidenților care 

formulează o problemă comunitară prin mijloacele de comunicare disponbile, de a se implica în 

soluționarea acesteia.  

Implicarea sectorului privat este asigurată prin aplicarea măsurilor aferente obiectivului specific 

care vizează sectorul de ocupare, mediul privat fiind implicat în vederea derulării programelor de 

ucenicie la locul de muncă și / sau a programelor de stagii și motivat prin acordarea de subvenţii 

pentru angajatori care angajează persoane vulnerabile. Societatea civilă va fi implicată în derularea 

intervențiilor integrate prin implicarea în măsura de organizare anuală de ateliere de lucru în 

scopul de a schimba atitudinea socială privind grupurile marginalizate (cu accent pe persoanele de 

etnie romă), de a imbunătăţi competenţele şi modalităţile de abordare a acestora de către restul 

comunităţii şi de a combate stereotipurile şi prejudecăţile membrilor comunităţii. Implicarea 

comunității marginalizate este asigurată pe tot parcursul proiectului, prin planificarea activităților 

cu caracter intangibil (soft), în special cele de dezvoltare comunitară, de-a lungul întregii perioade 

de implementare.   

Un alt element esențial care contribuie la asigurarea sustenabilității intervenției DLRC se referă la 

faptul că măsurile propuse vor fi integrate cu intervenții în domeniul combaterii discriminării și 

promovării multiculturalismului: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în 

domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor 

comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și 

mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.  

În relație cu comunitatea marginalizată, a fost angajat un facilitator, care este principalul 

responsabil de activitățile de mobilizare, organizare, facilitare de dezvoltare comunitară la nivelul 
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teritoriului SDL, cu accent pe ZUM, o persoană capabil(ă) să înțeleagă, să comunice eficient, să 

mobilizeze și să ajute comunitatea să se organizeze. În atribuțiile aferente fișei postului, sunt 

incluse următoarele cerințe:  

• Rolul de intermediar între actorii locali (autorități locale, ONG-uri, lideri comunitari etc.) care 

va sprijini incluziunea socială în vederea intensificării participării membrilor comunității la 

acțiuni de interes public la nivel local.  

• Va ajuta oamenii să își dezvolte capacitatea de a acționa, în sensul că acesta: ajunge într-o 

comunitate, unde stabilește relații bune cu populația și liderii comunității;  favorizează 

participarea activă a tuturor membrilor; facilitează alegerea și acordarea de sprijin de către 

comunitate liderilor (persoane resursă) pe care i-a ales, femei și bărbați; susține formularea 

unor planuri simple de acțiune pentru atingerea obiectivelor strategiei; oferă sprijin 

motivațional și tehnic pentru acțiuni comunitare; facilitează legătura dintre furnizorii de servicii 

și firmele locale; adresează întrebările potrivite și ajută oamenii să își exprime ideile; lasă 

membrii comunității să vină singuri cu idei și să ia decizii etc.  

• Va lucra în permanență cu personalul GAL pentru a constitui/ adapta/organiza/ dezvolta GAL 

• Va desfășura zilnic muncă de teren în teritoriul SDL, în strânsă legătură cu personalul 

responsabil al autorităților publice locale, cadrele didactice din școlile frecventate de copiii din 

ZUM, specialiști/furnizori de servicii în comunitate (de ex. expertul roma, asistentul medical 

comunitar, mediatorul școlar, reprezentantul Agenției Locale de Ocupare a Forței de Muncă 

etc.) și/sau întreprinderi sociale de inserție 

• Va prezenta la fiecare ședință a C.D. al GAL, un raport al activităților, problemelor, ideilor și 

opiniilor din comunitatea marginalizată  

• Se implica in mod direct in organizarea intalnirilor derulate in teritoriu. 

GAL-ul are în prezent o echipă formată din manager, asistent administrativ și facilitator, echipă 

care va fi extinsă în vederea implementării SDL, prin cooptarea de specialiști precum: mediatori, 

experți roma, asistenți medicali comunitari, mediatori școlari, reprezentanți ai Agenției Locale de 

Ocupare a Forței de Muncă etc.   
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6.2 Măsuri prioritare 

6.2.1 Prioritizarea măsurilor 

Procesul de implicare a comunității în stabilirea măsurilor prioritare a constat în solicitarea 

punctelor de vedere ale membrilor comunităţii (inclusiv în cadrul întâlnirii publice dedicate acestui 

subiect) cu privire la importanţa acordată măsurilor propuse. Membrilor comunităţii, 

reprezentanţilor autorităţii publice locale şi ai sectorului privat (mediu de afaceri sau societate 

civilă) li s-a solicitat aprecierea fiecărei măsuri din lista celor propuse pentru soluţionarea 

problemelor comunitare, ca fiind de prioritate ridicată, medie sau scăzută. Termenul de realizare 

al tuturor măsurilor va fi anul 2023, responsabil de implementarea acestora este GAL pe tot 

orizontul de implementare a SDL care acoperă perioada 2018-2023 iar resursele financiare 

implicate vor fi din cadrul programelor POR și POCU precum și din surse proprii ale GAL (inclusiv 

surse atrase). Modalitatea de prioritizare a măsurilor conform partenerilor din GAL este 

evidențiată în continuare, alături de corelarea cu obiectivele specifice; denumirea măsurilor este 

prezentată succint (a se vedea Anexa 17 pentru detalii) iar codificarea utilizată este următoarea:   

• Măsuri prioritare sunt marcate prin evidențierea / marcarea textului  

• R = prioritate ridicată; M = prioritate medie; S = prioritate scăzută.  
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 1.  Modernizarea sistemului public de iluminat  R S M 

2.  Modernizarea infrastructurii de bază – utilităţi publice, străzi și trotuare R S M 

3.  Acțiuni de implicare activă a membrilor comunității  R S M 

4.  Amenajarea sau modernizarea zonelor verzi şi a terenurilor 

abandonate  
R R R 

5.  Amenajare spaţii de joacă pentru copii R R R 

6.  Responsabilizarea cetăţenilor-utilizarea infrastructurii şi spaţiului public  R R R 
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  7.  Amenajarea stațiilor pentru mijloacele de transport în comun  R S R 

8.  Amenajarea de noi spații de parcare  M S R 

9.  Construirea de locuinţe sociale  R R R 

10.  Introducerea unui regulament de ordine interioară - locuințele sociale  R R R 

11.  Campanii de informare privind consumul responsabil de utilități R S S 

12.  Realizarea unui program de consiliere pentru adulţi şi copii  M S M 

13.  Campanii de informare pentru combaterea segregării rezidenţiale R R R 

s p 14.  Participarea la programe de ucenicie; programe de stagii  R R R 
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15.  Oferirea de servicii de ocupare individualizate R R R 

16.  Activități de informare, orientare şi consiliere profesională  M M R 

17.  Facilitarea accesului pe piața forței de muncă  M R R 

18.  Acordarea de subvenţii -angajatori care angajează persoane vulnerabile R R R 

19.  Oferirea de servicii personalizate pentru înființarea de afaceri  R R R 

20.  Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființare afaceri M R S 

21.  Crearea de întreprinderi sociale M M S 

22.  Campanii de informare şi conștientizare pentru nediscriminare  R R R 

23.  Realizarea unui parteneriat cu AJOFM/ONG - calificare forţei de muncă M M M 
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24.  Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor de educaţie antepreşcolară 

şi preşcolară prin construirea unei creşe pe teritoriul SDL 
R R R 

25.  Îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor de educaţie în învăţămîntul 

şcolar prin reabilitarea de şcoli din teritoriul SDL 
R R R 

26.  Intervenţii integrate care vizează educația timpurie  R M R 

27.  Campanii de informare care vizează desegregarea școlară  M R R 

28.  Organizarea de programe de tip zone prioritare de educație R R R 

29.  Program de pregătire a cadrelor didactice din toate școlile din SDL   M M R 

30.  Realizarea de programe de tip a doua şansă pentru persoanele adulte R R R 

31.  Campanii de constientizare  R R R 
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32.  Oferirea de servicii sociale, comunitare, agrement și sport  R R R 

33.  Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, etc  R S R 

34.  Campanii de informare - combaterea  nediscriminării R R R 
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35.  Implicare activă și voluntariat al membrilor comunității  R R R 

36.  Identificarea și consolidarea de parteneriate soluţionarea problemelor  R R R 

37.  Organizarea anuală de ateliere de lucru  R R R 

38.  Parteneriat cu mass media locală  R R R 

39.  Crearea unei aplicaţii software pentru comunicarea cu cetăţenii  R R R 

40.  Instruirea diriginţilor claselor gimnaziale  R R R 

41.  Campanii de informare - pregătirea procesului de desegregare  R S R 

42.  Organizarea de ședințe publice periodice pentru comunitate R R R 

43.  Organizarea unor evenimente/ manifestări cultural-artistice  M S M 
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44.  Campanie de îmbunătățire a imaginii zonei R S R 

 

6.2.2 Abordarea integrată 

Planul de acțiune al SDL cuprinde un set de măsuri prioritare pentru dezvoltare teritoriului SDL, 

respectiv pentru atingerea obiectivului general de reducere până în anul 2023 a numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM-urile municipiului Galați, alături de 

îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și 

creșterea economică în teritoriul SDL. Pornind de la analiza nevoilor identificate la nivelul 

comunităților marginalizate, în urma unui larg proces consultativ de implicare a comunității, 

autorităților publice locale, reprezentanților societății civile și mediului privat în care au fost 

identificate și evaluate problemele și resursele umane, sociale, economice și de mediu din 

teritoriu, au fost stabilite obiectivele specifice și lista exhaustivă de măsuri pentru soluționarea 

problemelor. Din lista de măsuri prioritare, pentru fiecare obiectiv specific, Comitetul Directiv al 

GAL, în colaborare cu experții a stabilit Planul de acțiune al SDL, respectiv setul de măsuri care, 

implementate intr-o abordare integrată, să conducă la atingerea obiectivelor asumate în SDL. 

Planul de acțiune are un caracter integrat la nivelul teritoriului SDL, astfel: 

• măsurile propuse pentru rezolvarea unor probleme comune ale populației marginalizate  

vizează soluționarea nevoilor la nivelul tuturor zonelor SDL afectate, în funcție de gravitatea 

acestora. Ex. măsurile propuse pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire (construire de 

locuințe sociale noi) vizează populația din toate zonele marginalizate în care această problemă 

este considerată vitală. 

• acțiunile de amenajare a spațiilor publice degradate, inclusiv amenajarea de parcuri sau locuri 

de joacă pentru copii se vor implementa la nivelul tuturor zonelor marginalizate în care această 

nevoie a fost identificată ca fiind serioasă. 

• măsurile propuse pentru îmbunătățirea nivelului de educație al populației, creșterea ratei de 

ocupare, creșterea accesului persoanelor defavorizate la servicii, reducerea discriminării și a 

fenomenului de segregare vizează populația de pe întreg teritoriu SDL afectată de sărăcie și 

risc de excluziune socială. 

Măsurile incluse în Planul de acțiune au un caracter multisectorial, contribuind concomitent la 

soluționarea mai multor nevoi cu care se confruntă grupul țintă: 

• măsurile privind amenajarea spațiilor publice degradate (zone verzi și terenuri abandonate 

transformate în locuri de joacă, parc) contribuie atât la dezvoltarea funcțională a spațiilor publice – 
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Sector Spații publice urbane, cât și la asigurarea unor spații de petrecere a timpului liber, și chiar la 

îmbunătățirea stării de sănătate a populației – Sector Acces la servicii, precum și la îmbunătățirea 

imaginii publice a zonelor marginalizate și consolidarea spiritului comunitar – Sector Comunitate; 

• măsurile privind dezvoltarea resurselor umane și sprijin în găsirea unui loc de muncă – 

Sector Ocupare, vor permite creșterea nivelului de trai și implicit a condițiilor de locuire – Sector 

Locuire, reducerea ratei de neparticipare școlară avînd în vedere că sărăcia este principala cauză a 

abandonului școlar – Sector Educație; 

• La atingerea obiectivului specific de îmbunătățire a imaginii publice a zonelor marginalizate  - 

Sector Comunitate, vor contribui măsuri prioritare în rezolvarea unor probleme complementare:   

campaniile de informare și prevenire a desegregării școlare – Sector Educație, campaniile de 

conșientizare a desegregării ocupaționale – Sector Ocupațional, programe de educare şi 

responsabilizare a cetăţenilor în ceea ce priveşte utilizarea infrastructurii publice urbane – Sector 

Spații publice urbane.  

Pentru soluționarea problemelor comunității vulnerabile, Planul de acțiune include intervenții 

complementare în infrastructura de tip FEDR și măsuri soft de tip FSE, la nivel de SDL: 

• În scopul îmbunătățirii accesului la educație al populației defavorizate au fost incluse 

intervenții de îmbunătăţire a infrastructurii educaționale de tip FEDR: înfințare de creșă, reabilitare 

/modernizare de școli și măsuri soft de tip FSE - acţiuni integrate în domeniul educaţiei şi 

combaterii discriminării: sprijin pentru participarea la educație timpurie și învățământ școlar, 

programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală, cursuri de alfabetizare şi 

programe de tip a doua șansă pentru persoanele adulte, campanii de informare pentru 

combaterea abandonului şcolar; 

• Creșterea accesului persoanelor din comunităţile defavorizate la servicii se va face prin 

intervenții de îmbunătăţire a infrastructurii de tip FEDR (reabilitarea/modernizarea spațiilor 

publice urbane), concomitent cu intervenții soft de tip FSE (oferirea de pachete de servicii sociale, 

combaterea discriminării etc); 

• Restul intervențiilor POR în infrastructura, spații publice urbane și locuire sunt 

complementare măsurilor soft de tip FSE în domeniul ocupării forţei de muncă şi combaterii 

discriminării, precum și Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de 

servicii sociale. 
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6.3 Lista indicativă de intervenții 

Lista indicativă de intervenții pentru finanțarea măsurilor din Planul de acțiune al SDL și în baza 

căreia se vor dezvolta viitoarele proiecte POR sau POCU care răspund nevoilor de dezvoltare 

identificate pentru soluționarea problemelor zonelor urbane marginalizate vizate prin SDL: 

1. Intervenție POR în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate: 

reabilitarea / modernizarea zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale şi 

comerciale; 

2. Intervenție POR în infrastructura de locuire: Construire locuinţe sociale 

3. Intervenţie POR în infrastructura de educaţie: Construire/reabilitare/ modernizare de unităţi 

de învăţămînt preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli) 

� Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de muncă, furnizării de 

servicii și  combaterii discriminării: Programe de ucenicie la locul de muncă, Programe de stagii 

pentru absolvenții de învățământ superior, Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, 

Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, 

Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri, Sprijinirea 

dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor 

comunitare integrate (medico-sociale); Campanii de informare şi conștientizare pentru 

integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile marginalizate şi combaterea discriminării 

la locul de muncă, inclusiv la angajare 

� Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul educaţiei, furnizării de servicii, asistență 

juridică şi combaterii discriminării: Educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar, 

Învățământ primar și secundar, Programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală 

� Programe de tip a doua șansă, Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de 

servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale); Asistență juridică 

pentru reglementări acte (reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă 

(acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de 

asistență/servicii sociale)) 

� Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul furnizării de servicii, combaterii 

discriminării şi promovării multiculturalismului, educaţiei, ocupării forţei de muncă și 

asistență juridică: dezvoltarea/ furnizarea de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale): 

sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul 

centrelor comunitare integrate (medico-sociale); intervenții în domeniul combaterii 

discriminării și promovării multiculturalismului: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni 

specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al 

membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni 

de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate; Educația timpurie 
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de nivel ante-preșcolar și preșcolar, Învățământ primar și secundar, Programe de tip zone 

prioritare de educație/ școală după școală, Programe de tip a doua șansă; Programe de ucenicie 

la locul de muncă, Programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior, Măsuri de 

sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, 

inclusiv a ocupării pe cont-propriu; Asistență juridică pentru reglementări acte (reglementarea 

actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a 

drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/servicii sociale)) 

Numărul de persoane din zonele marginalizate pentru care se intenționează ieșirea din sărăcie sau 

excluziune socială prin implementarea intervențiilor este de 500 de persoane. 

• Intervențiile POR/POCU propuse au o abordare integrată, în sensul asigurării 

complementarității investițiilor în infrastructură, prin proiectele POR și a intervențiilor soft, prin 

proiectele POCU; 

• Intervențiile finanțabile din POCU vizează acțiuni integrate în sensul abordării a cel puțin două 

domenii de intervenție: educație și combaterea discriminării, ocupare și combaterea 

discriminării, servicii sociale, asistență socială; 

• Pentru intervențiile propuse spre finanțare din POCU, numărul de persoane care beneficiază de 

măsuri de ocupare (ex. ucenicie, stagii, subvenționarea locurilor de muncă, formare 

profesională, antreprenoriat etc.) este de min. 500 de persoane reprezentând 50% din grupul 

țintă (persoanele care beneficiază de servicii integrate); 

Pentru a crește șansele de sustenabilitate a intervențiilor propuse în cadrul listei indicative de 

intervenții, GAL-ul propune următoarele măsuri: 

1) între criteriile de selecție a proiectelor (din etapa III) GAL-ul va include un criteriu conform 

căruia organizația care aplică (sector public, sector privat sau societate civilă) să aibă nu doar 

experiență în domeniu, ci și în lucrul cu grupurile țintă. Astfel, vor primi punctaj suplimentar 

organizațiile care în ultimele 24 luni au înființat mai multe locuri de muncă pe care au angajat și 

reținut un număr mai mare de persoane din grupurile vulnerabile ce reprezintă grupuri țintă. 

(2) între criteriile de selecție a proiectelor (din etapa III) GAL-ul va include un criteriu conform 

căruia acordă puncte suplimentare organizațiilor care prin aplicație preiau responsabilitatea 

sustenabilității, din fonduri proprii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni după încheierea 

perioadei de finanțare prin DLRC. 

(3) GAL-ul, direct sau prin membrii săi își asumă responsabilitatea introducerii unor criterii care sa 

asigure sustenabilitatea activității demarate prin proiect pentru cel puțin 12 luni după încheierea 

perioadei de finanțare prin DLRC.  

 



 

70 
Proiect „STRATEGAL-PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”- cod SMIS 2014+: 106636 

 

7. Monitorizare și evaluare 

7.1 Monitorizarea și evaluarea continuă 

Grupul de Acțiune Locală Strategal este responsabil de reușita implementării SDL. Monitorizarea şi 

evaluarea sunt instrumente de management importante pentru planificarea şi implementarea 

strategiei. Monitorizarea şi evaluarea oferă informaţii pentru a planifica eficient activităţile, pentru 

alocarea raţională a resurselor, estimarea eficienţei fondurilor alocate, impactul activităţilor 

finanţate şi asigurarea durabilității. 

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de 

fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în luarea 

deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare. 

Rolul monitorizării: 

� Permite supravegherea implementării strategiei oferind posibilitatea 

o Revizuirii periodice a planificării strategice 

o Actualizării și corectării termenilor avuți în vedere la momentul planificării 

o Anticipării eventualelor probleme prin efectuarea de corecții și ajustări 

Procesul de monitorizare implică următoarele resurse/documente/instrumente: 

• Procedura de monitorizare și evaluare – reprezintă descrierea detaliată a procesului de 

monitorizare, este liantul care agregă celelalte instrumente de monitorizare. 

• Inventar al indicatorilor – lista cu indicatorii care se folosesc la monitorizarea implementării 

strategiei. 

• Tablou de bord - este un format tabelar derivat din Planul de Acțiune al SDL. În funcție de 

nivelul de analiză va conține ca rubrici: Obiectivul, Stadiu realizare sau valoarea curentă a 

indicatorului; Indicator(i) pentru măsurare obiectiv; Responsabilul pentru realizarea 

obiectivului; Termenul de realizare a obiectivului 

• Reuniunile transversale – sunt reuniuni între top-managementul GAL (Consiliul Director) și 

personalul GAL implicat în implementarea strategiei, responsabili cu realizarea obiectivelor și a 

acțiunilor.  

• Calendar monitorizare – se stabilesc datele când urmează să fie înregistrate valorile 

indicatorilor și elaborarea rapoartelor de monitorizare și/sau reuniunile transversale.  

• Rapoartele periodice – sunt descrieri sintetice ale stadiului în care se află procesul de 

implementare a strategiei. 

Monitorizarea implică de asemenea și primirea unei reacții din partea comunității vizate de 

Strategia de Dezvoltare Locală, cu precădere comunitatea marginalizată – ca formă de 

supraveghere publică a modului în care SDL este implementată.  
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Astfel, Grupul de Acțiune Locală Strategal va utiliza CUTIA CETĂȚEANULUI ca instrument de 

monitorizare a SDL cu ajutorul comunității. Această cutie de sugestii și reclamații va fi amplasată  

în comunitate, la sediul GAL care se află pe teritoriul SDL. Facilitatorul va colecta mesajele primite 

de la rezidenții comunității marginalizate. Acestea vor fi analizate împreună cu personalul GAL, iar 

rezultatele vor fi prezentate atât în ședințele publice pentru comunitate, cât și în ședințele lunare 

ale Comitetului Director, pentru a se lua măsurile necesare de soluționare.  

Monitorizarea furnizează informaţia necesară evaluării. Astfel, următoarea etapă a procesului de 

monitorizare este Evaluarea strategiei de dezvoltare localã.  

Evaluarea este aprecierea activităţilor și rezultatelor implementării Strategiei, utilizând informaţiile 

obţinute pe parcursul monitorizării, pentru determinarea nivelului de atingere a obiectivelor. 

Evaluarea face o analiză a modului de implementare a Strategiei şi eficienţei acesteia. 

Tipurile de evaluare ce vor fi utilizate: 

� Evaluarea anuală - pe baza rapoartelor anuale de monitorizare  

� Evaluarea intermediară – pentru a introduce schimbările necesare și actiuni corective atunci 

când este necesar.  

� Organizarea de întâlniri anuale – cu participarea personalului GAL Strategal, a partenerilor 

locali, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, în care vor fi comunicate şi evaluate 

rezultatele implementării Strategiei. De asemenea, se vor prezenta măsurile luate pentru 

soluționarea mesajelor primite din partea comunității implicate în activitatea de monitorizare a 

strategiei (prin intermediul cutiei cetățeanului) 

� Evaluarea finală (la finalizarea implementării Strategiei în 2023) – cu participarea tuturor 

factorilor interesati în strategie, pentru a urmări măsura în care au fost realizate obiectivele 

� Evaluarea ex-post – o activitate menită să identifice efectele pe termen lung și sustenabilitatea 

efectelor positive ale intervenției DLRC 

 

Suplimentar faţă de indicatorii propuşi pentru prioritățile finanţate, sistemul de monitorizare şi 

evaluare de la nivelul GAL va avea în vedere dezvoltarea de indicatori specifici pentru fazele 

implementării Strategiei după cum urmează: 

� Lansarea apelurilor de propuneri de proiecte și evaluarea și selecția proiectelor; 

indicatori: număr de apeluri de propuneri lansate, număr de sesiuni de evaluare, nr de proiecte 

aprobate pentru finanțare, nr de acțiuni de animare a teritoriului, etc. 

� Monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor finanțate; 

indicatori: rapoarte aprobate de Consiliul Director, nivelul de contractare şi de plată, etc 
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7.2. Evaluarea de impact 

Indicatorii de rezultat (outcome) folosiți pentru măsurarea atingerii obiectivelor SDL sunt 

prezentați în tabelul următor. Măsurarea acestor indicatori se va realiza prin verificarea 

rezultatelor proiectelor implementate de  beneficiarii selectați în urma apelurilor de propuneri de 

proiecte și prin reluarea studiului de referință la nivelul teritoriului SDL. Activitatea de evaluare 

este prezentată în detaliu în cadrul ANEXEI 22 Procedura de monitorizare și evaluare, inclusiv 

indicatorii POCU și POR. 

INDICATORI DE REZULTAT UM Nivel 

de 

bază 

An 

de 

bază 

Țintă 

2023 

OBIECTIV GENERAL     

Reducerea ratei sărăciei în rândul rezidenților din zonele urbane 

marginalizate 

% 100 2017 90 

     

Obiectiv specific 1 (INFRASTRUCTURĂ ȘI SPAŢII PUBLICE URBANE)  

Nr. de spații urbane de recreere şi petrecere a timpului liber 

pentru comunitate (parcuri), create  

spaţii 0  1 

Nr. de spaţii de joacă pentru copii nou create spaţii 0  2 

Nr. campanii de responsabilizare a cetățenilor în ceea ce 

privește utilizarea infrastructurii și spațiului public  

campanii 0   5  

     

Obiectiv specific 2 (LOCUIRE)     

Nr. locuințe sociale noi Locuințe noi 0  2017 25 

Nr. campanii de responsabilizare a cetățenilor în ceea ce 

privește utilizarea locuințelor sociale  

campanii 0 2017 12  

     

Obiectiv specific 3 (OCUPARE)     

Persoane care beneficiază de măsuri integrate de ocupare persoane 0 2017 500 

Persoane care participă la cursuri de calificare persoane 0 2017  250 

Persoane care își găsesc un loc de muncă, inclusiv care 

desfășoară activități independente 

persoane 0 2017  125 

Nr. de târguri de locuri de munca organizate pentru grupuri 

vulnerabile 

târg 0 2017  6 

Nr. campanii de informare şi conștientizare pentru 

nediscriminare pe piața muncii 

campanii 0 2017  12 
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INDICATORI DE REZULTAT UM Nivel 

de 

bază 

An 

de 

bază 

Țintă 

2023 

Obiectiv specific 4 (EDUCAŢIE)     

Număr de creșe înființate  unități 0 2017 1 

Număr de școli reabilitate/modernizate școli 0 2017 2 

Persoane care participă la programe de tip zone prioritare de 

educație/ școală după școală 

persoane 0 2017 40 

Persoane care participă la programe de tip „A doua șansă” persoane 0 2017 10 

Nr. campanii de informare privind desegregarea şcolară și 

combaterea abandonului şcolar  

campanii 0 2017 6 

     

Obiectiv specific 5 (ACCES LA SERVICII)     

Nr. persoane din comunitățile marginalizate care beneficiază de 

servicii sociale    

persoane 0 2017 1.000 

Nr. campanii de informare care vizează creșterea accesului la 

serviciilor sociale și combaterea nediscriminării  

campanii 0 2017 6  

     

Obiectiv specific 6 (COMUNITATE ŞI IMAGINE PUBLICĂ)     

Nr. de voluntari din comunitate implicați în acțiuni pentru 

atingerea unor obiective comunitare  

Persoane  0 2017 600 

Nr. parteneriate încheiate pentru soluționarea problemelor 

comunităților marginalizate  

Parteneriate  0 2017 1 

Ateliere de lucru în scopul de a schimba atitudinea socială 

privind grupurile marginalizate 

ateliere de 

lucru 

0 2017 12 

Nr. articole in mass media locală care transmit un mesaj pozitiv 

despre zonă și transformarea acesteia 

articole 0 2017 24  

Aplicaţie software pentru semnalarea problemelor de către 

cetăţenii din comunitatea marginalizată 

aplicaţie 0 2017  1 

Acțiuni de instruire a diriginţilor claselor gimnaziale pentru 

dezvoltarea abilităţilor de a promova diversitatea şi incluziunea 

copiilor marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă 

acțiuni 0 2017  6 

Nr. ședințe publice pentru a informa și a consulta comunitatea 

cu privire la activitățile desfășurate în zonă, rezultatele și 

problemele legate de acestea 

ședințe 0  2017 12  
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8. Planul financiar 

Planul financiar cuprinde estimări orientative cu privire la alocările financiare pe obiective 

specifice, conform structurii de mai jos:  

OBIECTIV 

SPECIFIC  
TPURI DE INTERVENȚII 

POR (EUR) 

(FEDR + 

cofinanțare 

națională) 

POCU (EUR) 

(FSE + 

cofinanțare 

națională) 

ALTE 

FONDURI 

(EUR) 

COST 

TOTAL 

ESTIMAT 

(EUR) 

OS 1 

Intervenție POR (hard) în 

amenajări ale spaţiului urban 

degradat al comunităţii 

defavorizate 

2.800.000   62.144 2.862.144 

Intervenție din surse proprii     5.000 5.000 

OS 2 

Intervenție POR (hard) în 

infrastructura de locuire: 

Construire/ reabilitare/ 

modernizare locuinţe sociale 

700.000   19.286 719.286 

Intervenţie din surse proprii     5.000 5.000 

OS 3 

Intervenție POCU cu acţiuni 

integrate în domeniul 

ocupării forţei de muncă, 

furnizării de servicii și  

combaterii discriminării 

  1.125.000   1.125.000 

OS 4 

Intervenţie POR (hard) în 

infrastructura de educaţie: 
1.000.000   20.409 1.020.409 

Intervenție POCU cu acţiuni 

integrate în domeniul 

educaţiei, furnizării de 

servicii, asistență juridică şi 

combaterii discriminării 

  500.000   500.000 

OS 5 

Intervenție POCU cu acţiuni 

integrate în domeniul 

furnizării de servicii, 

combaterii discriminării şi 

promovării 

multiculturalismului, 

  500.000   500.000 
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OBIECTIV 

SPECIFIC  
TPURI DE INTERVENȚII 

POR (EUR) 

(FEDR + 

cofinanțare 

națională) 

POCU (EUR) 

(FSE + 

cofinanțare 

națională) 

ALTE 

FONDURI 

(EUR) 

COST 

TOTAL 

ESTIMAT 

(EUR) 

educaţiei, ocupării forţei de 

muncă și asistență juridică 

OS 6 Intervenție din surse proprii     25.000 25.000 

Costuri de funcționare legate de 

gestionarea implementării SDL și 

animarea comunității 

  375.000   375.000 

  TOTAL 4.500.000 2.500.000 126.839 7.126.839 

 

Totalul intervențiilor POR și POCU este de 7 mil Euro, SDL a zonelor urbane marginalizate din 

Galați fiind implementată în regiunea Sud-Est (regiune mai puțin dezvoltată). 

Intervențiile finanțabile din FEDR prin POR sunt în valoare de 4,5 mil Euro, reprezentând 63,34% 

din bugetul total POR + POCU. 

Intervențiile finanțabile din FSE prin POCU sunt în valoare de 2,5 mil Euro, reprezentând 35,19% 

din bugetul total POR + POCU.  
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9. Lista de anexe ale SDL 

ANEXA 1: Planul cu delimitarea teritoriului vizat de SDL, pe modelul PUG, și fotografii 

relevante din zonele/comunitățile marginalizate vizate 

ANEXA 2 Declarație pe propria răspundere privind datele utilizate în cadrul Studiului de 

referință, cu asumarea faptului că, în situația în care, pe parcursul verificărilor, se 

vor identifica date incorecte/nereale, SDL va fi declarată neeligibilă 

ANEXA 3: Metodologia și instrumentele de cercetare (chestionarul/chestionarele și ghidurile 

de interviuri/focus grup) folosite în Studiul de referință 

ANEXA 4: Baza de microdate primare rezultată din Studiul de referință, în format .XLSX 

(Excel) 

ANEXA 5: Decizia GAL privind declararea zonei/lor urbane marginalizate vizată/ vizate din 

teritoriul SDL (care în prealabil au fost validate) 

ANEXA 6: Minimul de date privind accesul populaţiei din teritoriul GAL la servicii publice și 

infrastructură socială, în conformitate cu Tabelul 2 

ANEXA 7: Dovada referitoare la organizarea juridică a GAL în conformitate cu prevederile OG 

nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu 

modificările și completările ulterioare.  

ANEXA 8: Procesul verbal al ședinței Adunării Generale pentru alegerea Comitetului Director 

și lista participanților (cu semnături) 

ANEXA 9: Componența Comitetului Director, în conformitate cu Tabelul 4 

ANEXA 10: Documente suport care să dovedească organizarea funcțională a GAL-ului: (a) - (k) 

ANEXA 11: Dovada obținerii numărului de înregistrare în registrul electronic de evidență a 

prelucrărilor de date cu caracter personal de la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care atestă calitatea de 

operator de date cu caracter personal, pentru domeniul specific 

(http://www.dataprotection.ro/). 

ANEXA 12: Lista activităților desfășurate de GAL ce au avut în vedere îmbunătățirea 

competențelor în domeniile vizate de SDL/DLRC, în conformitate cu Documentul 

suport C aferent Modelului Cadru de SDL (pentru GAL-urile beneficiare de sprijin 

pregătitor). În cazul GAL-urilor care nu au beneficiat de sprijin pregătitor, această 
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anexă va conține dovada privind competențele personalului administrativ GAL 

(manager, asistent administrativ și, eventual, facilitator/facilitatori) în domeniile 

vizate de SDL/DLRC, inclusiv în managementul de proiect. 

ANEXA 13: Fișa postului și curriculum vitae al managerului GAL 

ANEXA 14: Documente suport privind conținutul și participarea la  ședințele obligatorii ale 

Comitetului Director GAL în care au fost abordate cele 5 teme obligatorii 

ANEXA 15: Fișa postului și curriculum vitae al facilitatorului comunitar, dacă a fost angajat un 

specialist, respectiv contractul pentru activitățile de facilitare comunitară, însoțit 

de acte doveditoare ale experienței relevante, dacă a fost contractată o firmă sau 

un ONG 

ANEXA 16: Documente suport privind conținutul (minutele întâlnirilor) și participarea la cele 

întrunirile publice organizate în zona/ele marginalizate adresate 

ANEXA 17: Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva 

principalele probleme din teritoriu 

ANEXA 18: Distribuția măsurilor de intervenţie pe zonele din teritoriul SDL, în conformitate cu 

Tabelul 6 

ANEXA 19: Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții, în conformitate cu Tabelul 7 

ANEXA 20: Matrice de corespondență privind complementaritatea intervențiilor propuse în 

cadrul listei indicative de intervenții cu finanțare din POR, POCU, alte surse 

ANEXA 21: Fișele intervențiilor din lista indicativă 

ANEXA 22: Procedura de monitorizare și evaluare, inclusiv indicatorii POCU și POR 

ANEXA 23: Bugetul SDL 

ANEXA 24: Hotărârea GAL de asumare a SDL 

 


