
Fișa intervenției #1 

 

1.

Regiune de dezvoltare 

Județ 
Oraș/municipiu 

Centru 

Covasna 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

2. Nume GAL Grup de Acțiune Locală Sepsi 

3.

Date de contact GAL Veres Nagy Timea 

0745-881.239 

verestimo@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL ZUM 1 Őrkő 

5.

Titlul intervenției  I1 - Intervenție din alte fonduri în amenajări ale         

spaţiului urban degradat al comunităţii     

defavorizate:  

✓ reabilitarea/modernizarea utilităţilor  

publice apă-canalizare 

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS1: INFRASTRUCTURĂ "Dezvoltarea 

infrastructurii de bază din zonele urbane 

marginalizate ale municipiului Sfântu Gheorghe" 

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Măsura 1.2:  

Construirea infrastructură rețea de apă-canalizare 

în ZUM 1 Őrkő 

8.

Justificarea intervenției Lipsa străzi și drumuri publice care îngreunează 

accesul locuitorilor la zonele și serviciile de 

interes, cum ar fi instituții și servicii publice, zone 

comerciale, piețe, infrastructură de petrecere a 

timpului liber. 

Utilitățile de bază sunt cu mult subdezvoltate față 

de alte zone din municipiu, astfel: 

- 43,3% de locuințe racordate la rețeaua de 

alimentare cu energie electrică fără contracte 

și 24,5% fără contract 

- 83,2% de locuințe nu sunt racordate la 

rețeaua publică de apă-canalizare  

- Terenuri degradate / neamenajate  

- Lipsă spații de joacă, de recreere și timp liber  

- Lipsă terenuri de sport 

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu ZUM 1 Őrkő- zonă urbană marginalizată romă 

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Grup țintă direct: 600 persoane de etnie romă 

Grup țintă indirect: 1285 persoane din care 83,1% 

romi, 14,8% maghiari, 2% românii 

 



11. Durata estimată a intervenției 72 luni 

12. Buget estimativ  440.191,43 Euro 

13.

Surse de finanţare POR 9.1 (inclusiv contribuția proprie eligibilă):  

0 Euro 

Alte surse: 440.191,43 Euro 

14.

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea infrastructurii stradale construită 

va fi asigurată de către Municipiul Sfântu 

Gheorghe prin monitorizarea calității străzilor și 
eventuale lucrări de reparații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Fișa intervenției #2 

 

1 

Regiune de dezvoltare 

Județ 
Oraș/municipiu 

Centru 

Covasna 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

2 Nume GAL Grupul de Acțiune Locală Sepsi 

3 

Date de contact GAL Veres Nagy Timea 

0745-881.239 

verestimo@gmail.com 

4 
Teritoriul vizat de SDL ZUM 1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 

Câmpul Frumos 

5.

Titlul intervenției  I2 - Intervenție din alte fonduri în amenajări ale          

spațiului urban degradat al comunității defavorizate:      

crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice   

urbane:  

✓ I2A - reabilitarea/modernizarea zone verzi     

neamenajate, terenuri abandonate, zone    

pietonale și comerciale 

✓ I2B - construirea de spații urbane de       

recreere și petrecere a timpului liber      

pentru comunitate, dar și pentru restul      

orașului 

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS2: SPAŢII PUBLICE URBANE "Dezvoltarea 

funcțională a spaţiilor publice urbane pentru 

îmbunătățirea calității vieții în folosul unei 

comunități responsabile" 

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Măsura 2.1: Amenajare spații urbane de recreere 

și petrecere a timpului liber pentru comunitatea 

marginalizată în ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul 

Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos 

Măsura 2.2: Amenajarea zonelor verzi și a 

terenurilor abandonate în zonele urbane 

marginalizate în ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul 

Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos 

8.

Justificarea intervenției Lipsa zone comerciale, piețe, infrastructura de 

petrecere a timpului liber. 

- Lipsă spații de joacă, de recreere și timp liber 

Lipsă terenuri de sport  

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Zonă urbană marginalizată romă 

 



10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Grup țintă direct: 600 persoane de etnie romă 

Grup țintă indirect: 1285 persoane din care 83,1% 

romi, 14,8% maghiari, 2% românii  

11. Durata estimată a intervenției 72 luni 

12. Buget estimativ  30.613 Euro 

13.

Surse de finanţare POR  9.1 (inclusiv contribuția proprie eligibilă): 0 

Euro  

Alte surse: 30.613 Euro 

14.

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea infrastructurii stradale construită 

va fi asigurată de către Municipiul Sfântu 

Gheorghe prin monitorizarea calității străzilor și 
eventuale lucrări de reparații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Fișa intervenției #3 

 

1 

Regiune de dezvoltare 

Județ 
Oraș/municipiu 

Centru 

Covasna 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

2 Nume GAL Grupul de Acțiune Locală Sepsi 

3 

Date de contact GAL Veres Nagy Timea 

0745-881.239 

verestimo@gmail.com 

4 Teritoriul vizat de SDL ZUM 1 Őrkő, ZUM 3 Câmpul Frumos 

5.

Titlul intervenției  I3 - Intervenție în infrastructura de locuire:  

✓ I3A - Intervenție de tip POR în infrastructura de 

locuire - construire locuințe sociale 

✓ I3B - Intervenție din alte fonduri în infrastructura 

de locuire - reabilitare locuințe aflate în 
proprietate publică 

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS3: LOCUIRE "Îmbunătățirea condițiilor de 

locuire pentru persoanele aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială" 

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Măsura 3.1: Construirea de locuințe sociale în 

vederea asigurării accesului la locuire adecvată 

pentru persoanele care în prezent trăiesc în 

locuințe deteriorate/improvizate în ZUM1 Őrkő 

Măsura 3.2: Reabilitarea și modernizarea 

locuințelor aflate în proprietate publică în vederea 

asigurării accesului la o locuire adecvată pentru 

persoanele care în prezent trăiesc în imobile cu 

infrastructura deteriorată care afectează 

sănătatea în ZUM3 Câmpul Frumos 

8.

Justificarea intervenției ZUM 1 Őrkő este un cartier tip mahala cu locuințe 

degradate sau improvizate în care condițiile de 

locuire sunt neadecvate și de multe ori insalubre, 

locuințele sunt supraaglomerate iar situația 

juridică a imobilelor este incertă, 76,1% fără acte 

de locuință.  

ZUM 3 Câmpul Frumos este cartier cu blocuri cu 

apartamente cu spații foarte mici, insuficiente pe 

cap de locuitor și în general deteriorate 

9.
Comunitatea marginalizată din teritoriu ZUM 1 zonă urbană marginalizată romă 

ZUM 3 zonă urbană marginalizată 

 



10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

ZUM Orko: 100 de persoane în 50 de locuințe 

sociale 

ZUM Câmpul Frumos: 75 persoane din 32 de  

locuințe în 2 blocuri de locuințe 

11. Durata estimată a intervenției 72 luni 

12.

Buget estimativ  TOTAL: 3.914.654,49 Euro 

I3A (ZUM 1): 3.736.388,49 Euro 

I3B (ZUM 3): 163.266  Euro 

13.

Surse de finanţare POR 9.1 (inclusiv contribuția proprie eligibilă): 

3.000.000 Euro, din care:  

● I3A (ZUM 1): 3.000.000 Euro 

● I3B (ZUM 3): 0 Euro 

Surse proprii: 904.654,49 Euro, din care:  

● I3A (ZUM 1): 736.388,49 Euro 

● I3B (ZUM 3): 163.266 Euro 

14.

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

ZUM 1 Orko: Administratorul locuințelor sociale 
 va asigura monitorizarea stării fizice a locuințelor 

și activitățile de reparații la acestea. 

ZUM 3 Câmpul Frumos: Municipiul Sfântu 

Gheorghe împreună cu reprezentanții comunității 
din ZUM Câmpul Frumos vor monitoriza condiția 

infrastructurii reabilitate și la nevoie vor efectua 

activitățile de reparare după perioada 

implementării SDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Fișa intervenției #4 

 

1 

Regiune de dezvoltare 

Județ 
Oraș/municipiu 

Centru 

Covasna 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

2 Nume GAL Grupul de Acțiune Locală Sepsi 

3 

Date de contact GAL Veres Nagy Timea 

0745-881.239 

verestimo@gmail.com 

4.

Teritoriul vizat de SDL ZUM 1 Őrkő- zonă urbană marginalizată romă 

ZUM 3 Câmpul Frumos – zonă urbană 

marginalizată 

5.

Titlul intervenției  I4 - Intervenţie de tip POR și din alte fonduri în           

infrastructura de educaţie: 

✓ Construire/reabilitare/modernizare de  

unităţi de învăţămînt preuniversitar    

(creşe, grădiniţe, şcoli) 

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS5: EDUCAŢIE "Îmbunătăţirea nivelului de 

educaţie al populaţiei din comunităţile 

marginalizate" 

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Măsura 5.1: Îmbunătățirea infrastructurii  și a 

serviciilor de educație ante-preșcolară și 
preșcolară în ZUM1 Őrkő, ZUM3 Câmpul Frumos 

8.

Justificarea intervenției -        Nivel de educație scăzut cu rata abandonului 

școlar de 27% -1/3 din copii abandonează școala 

înainte de clasa a VIII-a în Orko, iar studiile 

existente au demonstrat impactul pozitiv asupra 

participării la educația preșcolară asupra acestui 

fenomen 

-          Lipsă locuri la grădiniță  

-          Spațiu insuficient pentru buna desfășurare a 

procesului educațional  

-          Dotări insuficiente în infrastructura 

educațională existentă 

- distanță mare de parcurs pentru un copil de 3-6 

ani până la prima grădiniță de pe teritoriul SDL în 

afara ZUM Câmpul Frumos 

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu ZUM 1 Őrkő- zonă urbană marginalizată romă 

ZUM 3 Câmpul Frumos – zonă urbană 

marginalizată 

 

mailto:verestimo@gmail.com


10.
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

85 copii de vârsta 3-6 ani 

11. Durata estimată a intervenției 72 luni 

12. Buget estimativ  1.234.413,68 Euro 

13.

Surse de finanţare POR 9.1 (inclusiv contribuția proprie eligibilă): 

530.000 Euro, din care: 

● ZUM 1: 530.000 Euro 

● ZUM 3: 0 Euro 

Surse proprii: 704.413,68 Euro, din care: 

● ZUM 1: 210.522,98 Euro 

● ZUM 3: 493.890,70 Euro 

14.

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Infrastructura de grădiniță creată va fi susținută în 

special de Municipiul Sfântu Gheorghe după 

perioada de finanțare SDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Fișa intervenției #5 

1 

Regiune de dezvoltare 

Județ 
Oraș/municipiu 

Centru 

Covasna 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

2 Nume GAL Grupul de Acțiune Locală Sepsi 

3 

Date de contact GAL Veres Nagy Timea 

0745-881.239 

verestimo@gmail.com 

4. Teritoriul vizat de SDL ZUM 1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM 3 
Câmpul Frumos 

5.

Titlul intervenției  I5 - Intervenţie POR în infrastructura de sănătate,        

servicii sociale: 

✓ I5A - Intervenții de tip POR în 

infrastructura de servicii sociale, 
medicale, medico-sociale – construirea și 
dotarea centrelor comunitare integrate 
medico-sociale 

✓ I5B - Intervenții din alte fonduri în 

infrastructura de servicii sociale, 
medicale, medico-sociale – reabilitarea și 
dotarea centrelor comunitare integrate 
medico-sociale 

6.
Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS6: ACCES LA SERVICII "Creșterea accesului 

persoanelor din comunităţile defavorizate la servicii 

medicale, sociale, comunitare, agrement și sport" 

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Măsura 6.1: Reabilitarea/modernizarea centrelor 
comunitare integrate (medico-sociale) și oferirea de 
pachete de servicii medico-sociale/Reabilitarea 
clădirilor pentru a deveni centre comunitare 
multifuncționale în ZUM 2 Cartierul Ciucului și ZUM 3 
Câmpul Frumos  
Măsura 6.2: Asigurarea serviciilor de bază atât sociale 
cât şi servicii medicale comunitare de îngrijire de prim 
nivel prin crearea unui Centru Comunitar Integrat (CCI) 
care va oferi: 
- servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru 
copii, tineri  
- servicii de informare/consiliere pentru adulți 
- servicii de dezvoltare comunitară 
- servicii  socio-medicale 
- servicii  medicale  
- Punct de Acces Public la Informații 
în ZUM 1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM 3 
Câmpul Frumos 
Măsură 6.3: Realizare infrastructură sanitară cu toalete 
și dușuri cu apă caldă și rece în zona locuințelor 
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deteriorate/improvizate neracordate la utilități în ZUM 
1 Őrkő 

8.

Justificarea intervenției ZUM 3 Câmpul Frumos  
-          Lipsă Centru Comunitar  
-          Inexistența mediatorului sanitar și a mediatorului 
comunitar  
-  lipsă servicii socio-medicale 
ZUM 2 cartierul Ciucului 
-          Lipsă Centru Comunitar  
-          Inexistența mediatorului sanitar și a mediatorului 
comunitar  
-  lipsă servicii socio-medicale 
ZUM 1 Őrkő 
-          incapacitatea centrului existent de a servi 
necesitățile comunității  
-          inexistența mediatorului sanitar și a mediatorului 
comunitar  
-          insuficiența serviciilor socio-medicale 
-          lipsa rețea utilități apă-canalizare 
-          lipsă igienă personală 

9.

Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

ZUM 1 Őrkő- zonă urbană marginalizată romă 
ZUM 2 Cartierul Ciucului – zonă urbană marginalizată 
romă 
ZUM 3 Câmpul Frumos - zonă urbană marginalizată 

10.
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Grup tintă direct: 600 persoane, dintre care 400 adulți și 

200 copii, respectiv minim 50% de etnie romă 

11. Durata estimată a intervenției 72 luni 

12.

Buget estimativ  1.920.091,57 Euro, din care 
● I5A (ZUM 1): 1.324.692,31 Euro 
● I5B (ZUM 2): 93.780,07 Euro 
● I5B (ZUM 3): 501.619,19 Euro 

13.

Surse de finanţare POR 9.1 (inclusiv contribuția proprie eligibilă)::  970.000 
Euro, din care 

● I5A (ZUM 1): 970.000 Euro 
● I5B (ZUM 2): 0 Euro 
● I5B (ZUM 3): 0 Euro 

Surse proprii: 950.091,57 Euro, din care 
● I5A (ZUM 1):  354.692,31 Euro 
● I5B (ZUM 2): 93.780,07 Euro 
● I5B (ZUM 3): 501.619,19 Euro 

14.

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare 

DLRC 

Serviciile din cadrul centrului comunitar integrat vor fi 

asigurate după încheierea perioadei de finanțare a SDL 

de către organizațiile civile membre GAL, respectiv alte 

ONGuri și instituții publice care vor fi contactate în 

vederea parteneriatelor pentru susținerea CCI. 

Infrastructura sanitară va fi susținută de Primăria Sfântu 

Gheorghe 

  

 



Fișa intervenției #6 

 

1 

Regiune de dezvoltare 

Județ 
Oraș/municipiu 

Centru 

Covasna 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

2 Nume GAL Grupul de Acțiune Locală Sepsi 

3.

Date de contact GAL Veres Nagy Timea 

0745-881.239 

verestimo@gmail.com 

4.
Teritoriul vizat de SDL ZUM 1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM 3 

Câmpul Frumos 

5.

Titlul intervenției  I6 - Intervenție POCU cu acţiuni integrate în        

domeniul ocupării forţei de muncă şi combaterii       

discriminării: 

✓ Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc 

de muncă 

✓ 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 

6.
Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS4: OCUPARE "Dezvoltarea resurselor umane şi 
creşterea ocupării" 

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Măsura 4.1: Oferirea de servicii de informare, 

orientare, consiliere în ocupare ZUM1 Őrkő, ZUM 2 

Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos 

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  În 

ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul 

Frumos 

8.

Justificarea intervenției ZUM 1 Őrkő 

-          Rata ocupării extrem de scăzut de  20,65% 

-          Forță de muncă în general  nespecializată cu 

mentalități neadaptate noilor cerințe ale pieței 

muncii  
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-          Lipsa locurilor de  muncă adecvate nivelului de 

educație de maxim până la VIII clase 

-          Număr însemnat de persoane care lucrează 

ocazional în străinătate 

-          Lipsa de motivare  de a se angaja a acelora 

care beneficiază de VMG 

-          Inexistența serviciilor de ocupare  

-          Ineficiența serviciilor de ocupare publice 

-          Lipsa veniturilor; 

ZUM 2 Cartierul Ciucului 

-          Rata ocupării scăzută de  39,4% 

-          Lipsa locurilor de  muncă adecvate nivelului de 

educație de maxim până la VIII clase 

-          Inexistența serviciilor de ocupare  

-          Ineficiența serviciilor de ocupare publice 

ZUM 3 Campul Frumos rata ocupării este de 54,9%, 

totuși există în special în rândul tinerilor 

incertitudinea unui loc de muncă. 

9.

Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

ZUM 1 Őrkő- zonă urbană marginalizată romă 

ZUM 2 Cartierul Ciucului – zonă urbană marginalizată 

romă 

 ZUM 3 Câmpul Frumos –zonă urbană marginalizată 

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate 

în risc de sărăcie și excluziune 

socială) 

Grup tintă direct: 600 persoane 15-64 ani, dintre care 

300 persoane de etnie romă. 

Grup țintă indirect: 1000 persoane 

11. Durata estimată a intervenției 72 luni 

12. Buget estimativ  1.000.000 (Eur) 

13. Surse de finanţare POCU 

14.

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare 

DLRC 

GAL Sepsi va continua susținerea activităților de 

informare, consiliere în ocupare și medierea muncii, 

după încheierea perioadei de finanțare a SDL. 

 

 

  

 



Fișa intervenției #7 

 

1 

Regiune de dezvoltare 

Județ 
Oraș/municipiu 

Centru 

Covasna 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

2 Nume GAL Grupul de Acțiune Locală Sepsi 

3 

Date de contact GAL Veres Nagy Timea 

0745-881.239 

verestimo@gmail.com 

4.

Teritoriul vizat de SDL ZUM 1 Őrkő- zonă urbană marginalizată romă 

ZUM 2 Cartierul Ciucului – zonă urbană 

marginalizată romă 

 ZUM 3 Câmpul Frumos –zonă urbană 

marginalizată 

5.

Titlul intervenției  I7 - Intervenție POCU cu acţiuni integrate în        

domeniul educaţiei şi combaterii discriminării:  

✓ sprijin pentru creșterea accesului și     

participării la educație: 

o Educația timpurie de nivel    

ante-preșcolar și preșcolar 

o Învățământ primar și secundar    

inclusiv a doua șansă şi     

reducerea părăsirii timpurii a    

școlii  

✓ Campanii de informare şi    

conștientizare care vizează   

desegregarea şcolară, combaterea   

abandonului şcolar 

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS5: EDUCAŢIE "Îmbunătăţirea nivelului de 

educaţie al populaţiei din comunităţile 

marginalizate" 

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Măsura 5.2: Implementare Program Șansa a Doua 

În ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 

Câmpul Frumos  

Măsura 5.5: Organizare programe de sprijin 

individualizat și adaptare curriculară / școală după 

școală / mentorat În ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul 

Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos  

Măsura 5.7: Campanii de promovare a 

desegregării școlare și combaterii abandonului 
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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  

8.

Justificarea intervenției - Nivel de educație scăzut cu rata 

abandonului școlar de 27% -1/3 din copii 

abandonează școala înainte de clasa a 

VIII-a 

- Lipsa motivării participării la educație a 

copiilor 

-          Lipsa sprijinului familiei pentru educația 

copiilor 

-          Căsătoriile timpurii  

-          Lipsa educației parentale 

-          Necunoașterea adecvată a limbii române de 

către mulți dintre locuitorii zonei 

-          Lipsa mediatorului școlar 

-          Abandon școlar ridicat la grupa de vârstă 

10-14 ani 

-          Lipsa programei ”Șansa a Doua” 

-          Lipsa cronică a profesorilor de sprijin, psiho 

pedagogilor, logopezilor și a psihologilor; 

-          Lipsa educației parentale 

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu ZUM 1 Őrkő- zonă urbană marginalizată romă 

ZUM 2 Cartierul Ciucului – zonă urbană 

marginalizată romă 

 ZUM 3 Câmpul Frumos –zonă urbană 

marginalizată 

10.
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

400 de copii și 50 de adulți dintre care minim 75% 

de etnie romă 

11. Durata estimată a intervenției 72 luni 

12. Buget estimativ  760.000 (Eur) 

13. Surse de finanţare POCU 

14.

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

GAL Sepsi va face tot posibilul pentru a asigura din 

proiecte atrase, respectiv alocări de la bugetul 

local continuarea tuturor activităților după 

încheierea perioadei de finanțare a SDL  

 



 

  

 



Fișa intervenției #8 

 

1 

Regiune de dezvoltare 

Județ 
Oraș/municipiu 

Centru 

Covasna 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

2 Nume GAL Grupul de Acțiune Locală Sepsi 

3.

Date de contact GAL Veres Nagy Timea 

0745-881.239 

verestimo@gmail.com 

4.
Teritoriul vizat de SDL ZUM 1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului , ZUM 3 

Câmpul Frumos  

5.

Titlul intervenției  I8 - Intervenție POCU cu acţiuni integrate în 

domeniul dezvoltării/furnizării de servicii: 

✓ I8A - dezvoltarea/furnizarea de servicii 

sociale/furnizarea de servicii 
sociale/medicale/ medico-sociale, 
inclusiv în cadrul centrelor comunitare 
integrate 

✓ I8B - activități de asistență juridică 

pentru reglementări acte 

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS6: ACCES LA SERVICII "Creșterea accesului 

persoanelor din comunităţile defavorizate la 

servicii medicale, sociale, comunitare, agrement 

și sport" 

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Măsură 6.2: Asigurarea serviciilor de bază atât 

sociale cât şi servicii medicale comunitare de 

îngrijire de prim nivel prin crearea unui Centru 

Comunitar Integrat (CCI) care va oferi: 

- servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru 

copii, tineri  

- servicii de informare/consiliere pentru adulți 
- servicii de dezvoltare comunitară 

- servicii  socio-medicale 

- servicii  medicale  

- Punct de Acces Public la Informații 
în ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM 3 

Câmpul Frumos 

Măsura 6.4: Acordarea de asistență juridică 

pentru reglementarea actelor de identitate, de 

proprietate, de stare civilă, de obținere a 

drepturilor de asistență socială (beneficii de 
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asistență/ servicii sociale) în ZUM 1 Őrkő, ZUM 2 

Cartierul Ciucului, ZUM 3 Câmpul Frumos 

8.

Justificarea intervenției -       Inexistența mediatorului sanitar și a 

mediatorului comunitar 

-      Sănătate precară a populației  

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu ZUM 1 Őrkő- zonă urbană marginalizată romă 

ZUM 2 Cartierul Ciucului – zonă urbană 

marginalizată romă 

ZUM 3 Câmpul Frumos –zonă urbană 

marginalizată 

10.
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Grup tintă: 600 copii și adulți din care min 400 de 

etnie romă 

11. Durata estimată a intervenției 72 luni 

12. Buget estimativ  320.000 Euro 

13. Surse de finanţare POCU 

14.

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Asigurarea serviciilor din cadrul CCI după perioada 

de finanțare SDL se va face prin membri GAL SEPSI 

din noi proiecte de finanțare 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Fișa intervenției #9 

 

1 

Regiune de dezvoltare 

Județ 
Oraș/municipiu 

Centru 

Covasna 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

2 Nume GAL Grupul de Acțiune Locală Sepsi 

3 

Date de contact GAL Veres Nagy Timea 

0745-881.239 

verestimo@gmail.com 

4.
Teritoriul vizat de SDL ZUM 1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului ,  ZUM 3 

Câmpul Frumos  

5.

Titlul intervenției  I9 - Intervenție POCU cu acţiuni integrate în        

domeniul creșterii coeziunii sociale și prevenirea      

și combaterea discriminării: 

✓ acțiuni de facilitare și mediere pentru 

identificarea și consolidarea de 
parteneriate 

✓ campanii de conștientizare în vederea 

pregătirii procesului de desegregare și 
incluziune socială 

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS7: COMUNITATE "Creșterea coeziunii sociale" 

OS8: IMAGINE PUBLICĂ "Promovarea spiritului 

comunitar, a înțelegerii reciproce precum și 
prevenirea și combaterea discriminării" 

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Măsură 7.1: Rezolvarea problemelor comunității 
printr-o abordare participativă ZUM1 Őrkő, ZUM 2 

Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos  

Măsură 8.1:  Combaterea prejudecăților față de 

persoanele care locuiesc în zonele urbane 

marginalizate ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul 

Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos 

8.

Justificarea intervenției -   ZUM 1 Őrkő 

-          Existența prejudecăților din partea 

persoanelor din afara ZUM față de persoanele 

care trăiesc în Őrkő 

-          Lipsa frecventă de solidaritate dintre 

locuitorii ZUM 

 ZUM 2 Cartierul Ciucului 

-          Lipsa frecventă de solidaritate dintre 

locuitorii ZUM 
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-          Relațiile cu vecinii deficitare cu precădere 

pe considerente 

ZUM 3 Câmpul Frumos 

-          Existența prejudecăților din partea 

persoanelor din afara ZUM față de persoanele 

care trăiesc în Câmpul Frumos  

9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu ZUM1 Őrkő  - zonă marginalizată  de romi  

ZUM 2 Cartierul Ciucului – zonă marginalizată de 

romi 

ZUM 3 Câmpul Frumos –  zonă urbană 

marginalizată  

10.
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Grup țintă: 600 persoane (400 adulți, 200 copii) din 

care minim 300 de etnie romă 

11. Durata estimată a intervenției 72 luni 

12. Buget estimativ  35.000 Euro 

13. Surse de finanţare POCU 

14.
Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

GAL SEPSI va susține, parteneriatele create în 

vederea creșterii coeziunii sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa intervenției #10 

 

1 

Regiune de dezvoltare 

Județ 
Oraș/municipiu 

Centru 

Covasna 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

2. Nume GAL Grupul de Acțiune Locală Sepsi 

3. Date de contact GAL Veres Nagy Timea 

 



0745-881.239 

verestimo@gmail.com 

4.
Teritoriul vizat de SDL ZUM 1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM 3 

Câmpul Frumos  

5.

Titlul intervenției  I10 -Alte activități finanțate doar din surse proprii        

pentru creșterea gradului de responsabilitate în      

rândul comunității marginalizate 

✓ I10A - Campanie de conștientizare 

privind siguranța rutieră 

✓ I10B - Activități de animare a 

persoanelor care locuiesc în zonele 
urbane marginalizate 

✓ I10C - Activități de dezvoltare a 

spiritului comunitare asociativ 

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

OS1: INFRASTRUCTURĂ "Dezvoltarea 

infrastructurii de bază din zonele urbane 

marginalizate ale municipiului Sfântu Gheorghe" 

OS2: SPAŢII PUBLICE URBANE "Dezvoltarea 

funcțională a spaţiilor publice urbane pentru 

îmbunătățirea calității vieții în folosul unei 

comunități responsabile" 

OS3: LOCUIRE "Îmbunătățirea condițiilor de 

locuire pentru persoanele aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială" 

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Măsura 2.3: 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 

Măsura 3.2: Reabilitarea și modernizarea 

locuințelor aflate în proprietate publică în vederea 

asigurării accesului la o locuire adecvată pentru 

persoanele care în prezent trăiesc în imobile cu 

infrastructura deteriorată care afectează 

sănătatea în ZUM3 Câmpul Frumos 

8.

Justificarea intervenției Discuțiile din focus grupuri și interviuri au relevat 

lipsei solidarității dintre locuitorii ZUM, respectiv a 

inactivității acestora, ultima cauzând și pierderea 

abilităților de viață. Din acest motiv este necesară 

animarea locuitorilor din cele trei ZUM. 

 



9.

Comunitatea marginalizată din teritoriu ZUM 1 Őrkő- zonă urbană marginalizată romă 

ZUM 2 Cartierul Ciucului – zonă urbană 

marginalizată romă 

 ZUM 3 Câmpul Frumos –zonă urbană 

marginalizată 

10.
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

1000 de persoane, dintre care 600 adulți și 400 

copii 

11. Durata estimată a intervenției 72 luni 

12. Buget estimativ  15.000 (Eur) 

13. Surse de finanţare Surse proprii GAL 

14.

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

GAL Sepsi va realiza trimestrial și după perioada 

SDL activități de animare a persoanelor care 

locuiesc pe teritoriul celor trei ZUM cu sprijinul 

voluntarilor. 

 

 


