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Fișa de intervenție nr. 8 
 

Fișa intervenției #8: Intervenție POCU cu acțiuni integrate în domeniul furnizării de servicii, 

combaterii discriminării şi promovării multiculturalismului, educației, ocupării forței de muncă și 

asistență juridică: 

 

 
1. 

Regiune de 
dezvoltare 
Județ 
Oraș/municipi 
u 

 
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 POCU cu acțiuni integrate în domeniul furnizării de servicii, combaterii 
discriminării şi promovării multiculturalismului, educației, ocupării forței 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 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 

mailto:strategal2018@gmail.com
http://www.strategal.ro/
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  • 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)) 

 

6. 

Obiectivul 
specific SDL la 
atingerea 
căruia 
contribuie 
intervenția 

 

Obiectiv specific 5: 
„Creșterea accesului persoanelor din comunitățile defavorizate la servicii medicale, 
sociale, comunitare, agrement și sport” 

 

7. 

Măsura din 
Planul de 
acțiune 
vizată prin 
intervenție 

Măsura 5.1: Oferirea de servicii sociale, comunitare, agrement și sport, 
inclusiv pentru copii, tineri, adulți/părinți etc. din categoria persoanelor 
defavorizate, inclusiv furnizarea de servicii de către echipe mobile, 
multifuncționale 
Măsura 5.2: Campanii de informare care vizează creşterea accesului la serviciile 
sociale, acordarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor și combaterea 
nediscriminării 
Măsura 5.3: Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de 
proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii 
de asistență/ servicii sociale) 
 

8. 
Justificarea 
intervenției 

Intervenția permite rezolvarea problemei Problemei #8: Accesul redus la servicii 
(sociale şi medicale) 

 
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. 
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10. 

 

 

 
 

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

Grupul țintă vizat este reprezentat de 1.000 persoane aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune socială din 13 comunități marginalizate,din care 50 persoane de 
etnie roma, care vor beneficia de servicii integrate. 
În cadrul proiectelor POCU, prin persoane care beneficiază de servicii integrate se 
înțelege persoane care beneficiază, în cadrul unui proiect de minimum 2 măsuri 
din următoarele: 
➢ educație 
➢ ocupare – (ex. ucenicie, stagiu, formare profesională, informare și consiliere 

profesională, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor 
aparținând acestor categorii, evaluarea competențelor dobândite în sistem 
non- formal și informal, sprijin pentru înființarea unei afaceri, sprijin pentru 
ocuparea în cadrul întreprinderilor de economie socială); 

➢ servicii (sociale/ medicale/ medico- sociale) 
➢ asistență juridică pentru 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) 

➢     locuire 

11. Durata 
estimată a 
intervenției 

 
Durata estimată a intervenției: 36 luni 

12. Buget 
estimativ 

500.000 Euro 

13. Surse de 
finanțare 

POCU 

 
 
 
14. 

Sustenabilitate 
a intervenției 
după 
încheierea 
perioadei de 
finanțare 
DLRC 

Sustenabilitatea acestei intervenții va fi asigurată printr-o serie de acțiuni care 
vizează atât implementarea de proiecte proprii ale GAL (din surse proprii sau surse 
atrase) cât şi implicarea mediului privat şi dezvoltarea de proiecte în parteneriat sau 
cu atragerea unor finanțări provenite de la mediul de afaceri local. 

 


