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Fișa de intervenție nr. 3 
 

Fișa intervenției #3: Intervenție POR (hard) în infrastructura de locuire: Construire/ reabilitare/ 

modernizare locuințe sociale 

 
1. 

Regiune de dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipiu 

Regiunea Sud Est 
Județ Galați 
Municipiu Galați 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL 

 

 
3. 

 

 
Date de contact GAL 

Municipiul Galați, Str. Al. I. Cuza, nr. 47, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 
39, jud. Galați 

Email: strategal2018@gmail.com 
Web: www.strategal.ro 

Președinte: Vlad Gogoncea 

 
 

4. 

 
 

Teritoriul vizat de SDL 

Teritoriul SDL este amplasat în Municipiul Galați, fiind constituit dintr-o 
Zonă Funcțională și 13 Zone Urbane Marginalizate care se suprapun peste 

20 sectoare de recensământ conform Atlasului Zonelor Marginalizate. 
Teritoriul este delimitat 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. 

5. Titlul intervenției 
Intervenție POR (hard) în infrastructura de locuire: 

- Construire/ reabilitare/ modernizare locuințe sociale 

 
6. 

Obiectivul specific SDL 

la atingerea căruia 
contribuie intervenția 

Obiectiv specific 2 

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

 
7. 

Măsura din Planul de 
acțiune vizată prin 
intervenție 

Măsura 2.1: Construirea de locuințe sociale în vederea asigurării accesului la 
o locuire adecvată pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială 

8. Justificarea intervenției 
Intervenția permite rezolvarea problemei Problemei #4: Condiții precare de 
locuire 

 
9. 

Comunitatea 
marginalizată din 
teritoriu 

Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL include toate ZUMurile, din 
care ZUM-urile 3, 5, 8 și 9 sunt comunități roma, fără a fi orientate în mod 
particular către anumite zone urbane marginalizate. 

 

10. 

Grupuri țintă vizate 
(persoane aflate în risc 
de sărăcie și excluziune 
socială) 

 
Grupul țintă vizat este reprezentat de 4.725 persoane aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune socială din teritoriul SDL. 

mailto:strategal2018@gmail.com
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11. 
Durata estimată a 
intervenției 

Durata estimată a intervenției: 36 luni 

12. Buget estimativ 714.286 Euro 

13. Surse de finanțare POR (700.000 Euro) și Surse proprii (14.286 Euro) 

 
 
 

 
14. 

 
 

Sustenabilitatea 
intervenției după 
încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Întreținerea infrastructurii realizate prin intermediul acestei intervenții se va 
realiza din surse atrase de GAL şi cu mobilizearea comunității. Astfel, se 
aşteaptă ca, în urma aplicării măsurilor care vizează responsabilizarea 
cetățenilor (ex. realizarea și distribuirea de regulamente privind utilizarea 
locuințelor sociale), să crească şi durata de viață a infrastructurii de locuire 

nou create. 
Resursele financiare pentru întreținerea infrastructurii de locuire (reparații, 

modernizări) vor fi asigurate din bugetul propriu al Primăriei (membru 
GAL), în calitate de proprietar al infrastructurii. 

 


