
Axa prioritară 9, aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup de Acțiune Locală Sepsi                                                                        
ANEXA 20 SDL: Matrice de corespondență privind complementaritatea 

intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții pentru care se intenționează 
solicitarea finanțării din POCU, POR, alte surse

     OBIECTIV
GENERAL SDL:
Reducerea pa
na�  
î
n anul 2023 a 
numa� rului de 

persoane aflate î
n 
risc de sa� ra� cie 
sau excluziune 
sociala�  î
n cele 

trei zone urbane 
marginalizate 

declarate (ZUM1 
Orko, ZUM 2 

Cartierul 
Ciucului, ZUM 3 

Ca
mpul Frumos), 
ala� turi de 

î
mbuna� ta� t'irea 
calita� t'ii viet'ii, 

cres'terea 
coeziunii sociale, 

î
mbuna� ta� t'irea 
mediului de viat'a�  

s' i cres'terea 
economica�  î
n 
teritoriul SDL

Obiectiv specific 1 – 
INFRASTRUCTURA1  

Dezvoltarea 
infrastructurii de baza�  

din zonele urbane 
marginalizate ale 

municipiului Sfa
ntu 
Gheorghe

Măsura 1.2: Construirea infrastructura�  ret'ea de apa� -canalizare î
n ZUM 1 O7 rko8 I1. Intervenție din alte fonduri î
n amenaja� ri 
ale spaţiului urban degradat al comunita� ţii 
defavorizate: reabilitarea/modernizarea 
utilita� ţilor publice apa� -canalizare

I10A. Intervenții doar din surse proprii 
pentru creșterea gradului de responsabilitate în 
rândul comunității marginalizate: Campanie de 
conștientizare privind siguranța rutieră 

Obiectiv specific 2 – 
SPAŢII PUBLICE URBANE 
Dezvoltarea funct'ionala�  a 
spaţiilor publice urbane 

pentru î
mbuna� ta� t'irea 
calita� t'ii viet'ii î
n folosul 

unei comunita� t'i 
responsabile

Măsura 2.1: Amenajare spat'ii urbane de recreere s'i petrecere a timpului liber 
pentru comunitatea marginalizata�  î
n ZUM1 O7 rko8 , ZUM 2 Cartierul Ciucului, 
ZUM3 Ca
mpul Frumos

I2.  Intervenție din alte fonduri î
n amenaja� ri 
ale spat'iului urban degradat al comunita� t'ii 
defavorizate: 
crearea/reabilitarea/modernizarea spat'iilor 
publice urbane: 
I2A - reabilitarea/modernizarea zone verzi 
neamenajate, terenuri abandonate, zone 
pietonale s' i comerciale
I2B - construirea de spat'ii urbane de recreere 
s' i petrecere a timpului liber pentru 
comunitate, dar s' i pentru restul oras'ului

Măsura 2.2: Amenajarea zonelor verzi s'i a terenurilor abandonate î
n zonele 
urbane marginalizate î
n ZUM1 O7 rko8 , ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Ca
mpul 
Frumos

Măsura 2.3: Program de responsabilizare a locuitorilor zonelor urbane 
marginalizate privind păstrarea infrastructurii și spațiului public în condiții bune, 
respectiv păstrarea curățeniei în ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 
Câmpul Frumos

I10B. Intervenții doar din surse proprii 
pentru creșterea gradului de responsabilitate în 
rândul comunității marginalizate: Activități de 
animare a persoanelor care locuiesc în zonele 
urbane marginalizate

Obiectiv specific 3 – 
LOCUIRE 

Îmbunătățirea condițiilor 
de locuire pentru 

persoanele aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune 

socială

Măsura  3.1: Construirea de locuint'e sociale î
n vederea asigura� rii accesului la 
locuire adecvata�  pentru persoanele care î
n prezent tra� iesc î
n locuint'e 
deteriorate/improvizate î
n ZUM1 O7 rko8

I3A. Intervenție de tip POR î
n infrastructura 
de locuire - construire locuint'e sociale

I8B. Intervenție de tip POCU: Activita� t'i de 
asistent'a�  juridica�  pentru reglementa� ri acte

Măsura  3.2: Reabilitarea s' i modernizarea locuint'elor aflate î
n proprietate 
publica�  î
n vederea asigura� rii accesului la o locuire adecvata�  pentru persoanele 
care î
n prezent tra� iesc î
n imobile cu infrastructura deteriorata�  care afecteaza�  
sa�na� tatea in ZUM3 Ca
 mpul Frumos

I3B. Intervenție din alte fonduri î
n 
infrastructura de locuire - reabilitare locuint'e 
aflate î
n proprietate publica�

I10C. Intervenții doar din surse proprii 
pentru cres'terea gradului de responsabilitate 
î
n ra
ndul comunita� t'ii marginalizate: Activita� t'i 
de dezvoltare a spiritului comunitare asociativ
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OBIECTIV
GENERAL SDL:
Reducerea pa
na�  
î
n anul 2023 a 
numa� rului de 

persoane aflate î
n 
risc de sa� ra� cie 
sau excluziune 
sociala�  î
n cele 

trei zone urbane 
marginalizate 

declarate (ZUM1 
Orko, ZUM 2 

Cartierul 
Ciucului, ZUM 3 

Ca
mpul Frumos), 
ala� turi de 

î
mbuna� ta� t'irea 
calita� t'ii viet'ii, 

cres'terea 
coeziunii sociale, 

î
mbuna� ta� t'irea 
mediului de viat'a�  

s' i cres'terea 
economica�  î
n 
teritoriul SDL

Obiectiv specific 4 – 
OCUPARE 

Dezvoltarea resurselor 
umane şi creşterea 

ocupa� rii

Măsura 4.1: Oferirea de servicii de informare, orientare, consiliere în ocupare 
ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos

I6 .Intervenție POCU cu acţiuni integrate î
n 
domeniul ocupa� rii forţei de munca�  şi 
combaterii discrimina� rii:
- Ma� suri de sprijin pentru ga� sirea unui loc de 
munca�
- Campanii de informare şi cons'tientizare 
pentru integrarea pe piaţa muncii a 
persoanelor din grupurile marginalizate şi 
combaterea discrimina� rii la locul de munca� , 
inclusiv la angajare

Măsura 4.2: Oferirea de servicii de mediere a locului de muncă ZUM1 Őrkő, ZUM 2 
Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos

Măsura 4.3: Formare profesională și educație continuă a adulților ZUM1 Őrkő, 
ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos

Măsura 4.4: Organizare cursuri de alfabetizare  î
n ZUM1 O7 rko8 , ZUM 2 Cartierul 
Ciucului, ZUM3 Ca
 mpul Frumos

    Obiectiv specific 5 – 
EDUCAŢIE 

IAmbuna� ta� ţirea nivelului 
de educaţie al populaţiei 

din comunita� ţile 
marginalizate

Ma�sura 5.1: IAmbuna� ta� t'irea infrastructurii  s' i a serviciilor de educat'ie ante-
pres'colara�  s' i pres'colara�  î
n ZUM1 O7 rko8 , ZUM3 Ca
mpul Frumos

I4. Intervent'ii de tip POR s'i din alte fonduri î
n 
infrastructura de educaţie: Construire/ 
reabilitare/modernizare de unita� ţi de 
î
nva� ţa� mî
nt preuniversitar (creşe, gra�diniţe, 
şcoli)Măsura 5.2: Implementare Program S' ansa a Doua î
n ZUM1 O7 rko8 , ZUM 2 

Cartierul Ciucului, ZUM3 Ca
mpul Frumos 

Măsura 5.5: Organizare programe de sprijin individualizat s'i adaptare 
curriculara�  / s'coala�  dupa�  s'coala�  / mentorat IAn ZUM1 O7 rko8 , ZUM 2 Cartierul 
Ciucului, ZUM3 Ca
 mpul Frumos I7. Intervenții de tip POCU cu acţiuni 

integrate î
n domeniul educaţiei şi combaterii 
discrimina� rii  
- Sprijinirea cres'terii accesului s'i participa� rii 
la educat'ie: Educatie timpurie de nivel ante-
pres'colar si pres'colar s' i IAnva� t'a�ma
nt primar s'i 
secundar inclusiv a doua s'ansa�  s' i reducerea 
pa� ra� sirii timpurii a s'colii
- Campanii de informare s' i cons'tientizare care 
vizeaza�  desegregarea s'colara� , combaterea 
abandonului s'colar.

Măsura 5.7: Campanii de promovare a desegregării școlare și combaterii 
abandonului școlar În ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos 

Măsura 5.8: Program de educație parentală si consiliere pentru părinți În ZUM1 
Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos 

Măsura 5.9: Planificarea și implementarea măsurilor de desegregare școlară În 
ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos 

     OBIECTIV
GENERAL SDL:

Reducerea până în 
anul 2023 a 

numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie sau 
excluziune socială 
în cele trei zone 

urbane 
marginalizate 

declarate (ZUM1 
Orko, ZUM 2 

Cartierul Ciucului, 
ZUM 3 Câmpul 
Frumos), alături 

de îmbunătățirea 
calității vieții, 

creșterea coeziunii 
sociale, 

îmbunătățirea 
mediului de viață 

și creșterea 
economică în 
teritoriul SDL

Obiectiv specific 6 – 
ACCES LA SERVICII 
Cres'terea accesului 

persoanelor din 
comunita� ţile defavorizate 

la servicii medicale, 
sociale, comunitare, 

agrement s'i sport

Măsura 6.1: Reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate 
(medico-sociale) s'i oferirea de pachete de servicii medico-sociale/Reabilitarea 
cla�dirilor pentru a deveni  centre comunitare multifunct'ionale î
n ZUM 2 
Cartierul Ciucului, ZUM 3 Ca
mpul Frumos 

I9. Intervenții de tip POCU cu act'iuni 
integrate î
n domeniul cres'terii coeziunii 
sociale s' i prevenirea s'i combaterea 
discrimina� rii: Act'iuni de facilitare s' i mediere 
pentru identificarea s'i consolidarea de 
parteneriate s' i Campanii de cons'tientizare î
n 
vederea prega� tirii procesului de desegregare 
s' i incluziune sociala� .



     OBIECTIV
GENERAL SDL:

Reducerea până în 
anul 2023 a 

numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie sau 
excluziune socială 
în cele trei zone 

urbane 
marginalizate 

declarate (ZUM1 
Orko, ZUM 2 

Cartierul Ciucului, 
ZUM 3 Câmpul 
Frumos), alături 

de îmbunătățirea 
calității vieții, 

creșterea coeziunii 
sociale, 

îmbunătățirea 
mediului de viață 

și creșterea 
economică în 
teritoriul SDL

Obiectiv specific 6 – 
ACCES LA SERVICII 
Cres'terea accesului 

persoanelor din 
comunita� ţile defavorizate 

la servicii medicale, 
sociale, comunitare, 

agrement s'i sport

Măsura 6.1: Reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate 
(medico-sociale) s'i oferirea de pachete de servicii medico-sociale/Reabilitarea 
cla�dirilor pentru a deveni  centre comunitare multifunct'ionale î
n ZUM 2 
Cartierul Ciucului, ZUM 3 Ca
mpul Frumos 

I5B. Intervenții din alte fonduri î
n 
infrastructura de servicii sociale, medicale, 
medico-sociale – reabilitarea s' i dotarea 
centrelor comunitare integrate medico-sociale

Măsură 6.2: Asigurarea serviciilor de baza�  ata
 t sociale ca
 t şi servicii medicale 
comunitare de î
ngrijire de prim nivel prin crearea unui Centru Comunitar 
Integrat (CCI) care va oferi:
- servicii socio-educat'ionale tip centru de zi pentru copii, tineri 
- servicii de informare/consiliere pentru adult'i
- servicii de dezvoltare comunitara�
- servicii  socio-medicale
- servicii  medicale 
- Punct de Acces Public la Informat'ii
î
n ZUM 1 O7 rko8 , ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM 3 Ca
 mpul Frumos

I8. Intervenție POCU cu acţiuni integrate î
n 
domeniul dezvolta� rii/furniza� rii de servicii:
I8A - dezvoltarea/furnizarea de servicii 
sociale/furnizarea de servicii 
sociale/medicale/ medico-sociale, inclusiv î
n 
cadrul centrelor comunitare integrate
I8B - activita� t'i de asistent'a�  juridica�  pentru 
reglementa� ri acte

Măsură 6.3: Realizare infrastructură sanitară cu toalete și dușuri cu apă caldă și 
rece în zona locuințelor deteriorate/improvizate neracordate la utilități în ZUM 1 
Őrkő

I5A - Intervenții de tip POR î
n infrastructura 
de servicii sociale, medicale, medico-sociale – 
construirea s' i dotarea centrelor comunitare 
integrate medico-sociale

Măsura 6.4: Acordarea de asistent'a�  juridica�  pentru reglementarea actelor de 
identitate, de proprietate, de stare civila� , de obt'inere a drepturilor de asistent'a�  
sociala�  (beneficii de asistent'a� / servicii sociale) î
n ZUM 1 O7 rko8 , ZUM 2 Cartierul 
Ciucului, ZUM 3 Ca
 mpul Frumos

Obiectiv specific 7 – 
COMUNITATE 

Cres'terea coeziunii 
sociale

Măsură 7.1: Rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă 
ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos 

I9. Intervenții de tip POCU cu act'iuni 
integrate î
n domeniul cres'terii coeziunii 
sociale s' i prevenirea s'i combaterea 
discrimina� rii: Act'iuni de facilitare s' i mediere 
pentru identificarea s'i consolidarea de 
parteneriate s' i Campanii de cons'tientizare î
n 
vederea prega� tirii procesului de desegregare 
s' i incluziune sociala� .

Obiectiv specific 8 - 
IMAGINE PUBLICA1  

Promovarea spiritului 
comunitar, a î
nt'elegerii 

reciproce precum s' i 
prevenirea s' i combaterea 

discrimina� rii

Măsură 8.1: Combaterea prejudeca� t'ilor fat'a�  de persoanele care locuiesc î
n 
zonele urbane marginalizate ZUM1 O7 rko8 , ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 
Ca
 mpul Frumos 

I9. Intervenții de tip POCU  cu act'iuni 
integrate î
n domeniul cres'terii coeziunii 
sociale s' i prevenirea s'i combaterea 
discrimina� rii: Act'iuni de facilitare s' i mediere 
pentru identificarea s'i consolidarea de 
parteneriate s' i Campanii de cons'tientizare î
n 
vederea prega� tirii procesului de desegregare 
s' i incluziune sociala� .
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