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Fișa de intervenție nr. 9 

Fișa intervenției #9: Intervenţie din surse proprii privind promovarea spiritului 
comunitar, a înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea discriminării 

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  

Intervenţie din surse proprii privind promovarea spiritului comunitar, a 
înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea discriminării 

6. 

Obiectivul 
specific SDL la 
atingerea căruia 
contribuie 
intervenția 

Obiectiv specific 6:  
„Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și 
prevenirea și combaterea discriminării” 

7. 

Măsura din 
Planul de 
acțiune vizată 
prin intervenție 

Măsura 6.1: Implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în 
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea 
Măsura 6.2: Identificarea și consolidarea de parteneriate pentru 
soluţionarea problemelor comunitaţilor marginalizate  
Măsura 6.3: 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 modalităţile 
de abordare a acestora de către restul comunităţii şi de a combate 
stereotipurile şi prejudecăţile membrilor comunităţii 
Măsura 6.4: Parteneriat cu mass media locală pentru construirea unui 
mesaj pozitiv despre zonă și transformarea imaginii acesteia; prevenirea 
şi diminuarea fenomenului discriminării prin intermediul posturilor TV şi 



 
Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

2/3 

 

radio locale 
Măsura 6.5: 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 
Măsura 6.6: Instruirea diriginţilor claselor gimnaziale pentru dezvoltarea 
abilităţilor de a promova diversitatea şi incluziunea copiilor 
marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă 

8. Justificarea 
intervenției 

Intervenția permite rezolvarea Problemei #9: Lipsa de coeziune la nivelul 
comunității și imaginea negativă a zonei 

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

11. Durata estimată 
a intervenției Durata estimată a intervenţiei: 60 luni  

12. Buget estimativ  25.000 Euro  

13. Surse de 
finanţare Surse proprii GAL    

14. Beneficiari 
eligibili Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL 

15. Indicatori 
măsuri 

- Măsura 6.1: 600 de voluntari din comunitate implicați în acțiuni 
pentru atingerea unor obiective comunitare 

- Măsura 6.2: 1 parteneriat încheiat pentru soluționarea 
problemelor comunităților marginalizate 

- Măsura 6.3: 12 ateliere de lucru în scopul de a schimba atitudinea 
socială privind grupurile marginalizate 

- Măsura 6.4: 24 articole în mass media locală care transmit un 
mesaj pozitiv despre zonă și transformarea acesteia 

- Măsura 6.5: 1 aplicaţie software pentru semnalarea problemelor 
de către cetăţenii din comunitatea marginalizată 

- Măsura 6.6: 6 acțiuni de instruire a diriginţilor claselor gimnaziale 
pentru dezvoltarea abilităţilor de a promova diversitatea şi 
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incluziunea copiilor marginalizaţi, inclusiv a copiilor de etnie romă 
- Măsura 6.7: 12 ședințe publice pentru a informa și a consulta 

comunitatea cu privire la activitățile desfășurate în zonă, 
rezultatele și problemele legate de acestea 

16. 

Sustenabilitatea 
intervenției 
după încheierea 
perioadei de 
finanțare DLRC 

Sustenabilitatea acestei intervenţii se va realiza din surse atrase de GAL 
şi cu mobilizarea comunităţii. Astfel, se aşteaptă ca, în urma aplicării 
măsurilor care vizează dezvoltarea spiritului comunitar (ex. acţiuni de 
implicare activă şi voluntariat) şi responsabilizarea cetăţenilor (ex. 
realizarea și distribuirea de regulamente privind utilizarea locuințelor 
sociale, realizarea li distribuirea de coduri de conduită privind utilizarea 
locuințelor sociale), să crească şi implicarea acestora în generarea de 
idei sau soluţii care să conducă la schimbarea imaginii zonei şi 
sentimentul de discriminare resimţit de comunitate faţă de restul 
municipiului. Parteneriatele care vor fi dezvoltate prin aplicarea acestei 
intervenţii vor contribui şi acestea la generarea de noi proiecte la nivel 
de teritoriu.   
Sustenabilitatea acestei intervenţii va fi asigurată printr-o serie de 
acţiuni 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 finanţări 
provenite de la mediul de afaceri local.    

 


