
TIPURI DE INTERVENȚII
DURATA 

(ANI)

POR (EUR)
(FEDR + 

cofinanțare 

națională)

POCU (EUR)
(FSE + 

cofinanțare 

națională)

ALTE 
FONDURI 

(EUR)

COST TOTAL 
ESTIMAT 

(EUR)

OS1: INFRASTRUCTURĂ "Dezvoltarea infrastructurii de bază din zonele urbane 
marginalizate ale municipiului Sfântu Gheorghe"

0,00 0,00 445.191,43 445.191,43

I1  - Intervenție din alte fonduri în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii 
defavorizate: 

reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice apă-canalizare

6 ani 0,00 440.191,43 440.191,43

I10A - Intervenții doar din surse proprii pentru creșterea gradului de responsabilitate în 

rândul comunității marginalizate: Campanie de conștientizare privind siguranța rutieră
6 ani 5.000,00 5.000,00

OS2: SPAŢII PUBLICE URBANE "Dezvoltarea funcțională a spaţiilor publice urbane pentru 

îmbunătățirea calității vieții în folosul unei comunități responsabile"
0,00 0,00 35.613,00 35.613,00

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 ani 0,00 30.613,00 30.613,00

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

6 ani 5.000,00 5.000,00

OS3: LOCUIRE "Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială"
3.000.000,00 10.000,00 904.654,49 3.914.654,49

I3A - Intervenție de tip POR în infrastructura de locuire - construire locuințe sociale 6 ani 3.000.000,00 736.388,49 3.736.388,49

I8B - Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltării/furnizării de servicii: 

activități de asistență juridică pentru reglementări acte
6 ani 10.000,00 10.000,00

I3B - Intervenție din alte fonduri în infrastructura de locuire - reabilitare locuințe aflate în 

proprietate publică
6 ani 0,00 163.266,00 163.266,00

I10C - Intervenții doar din surse proprii pentru creșterea gradului de responsabilitate în 

rândul comunității marginalizate: Activități de dezvoltare a spiritului comunitare asociativ
6 ani 5.000,00 5.000,00

OS4: OCUPARE "Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea ocupării" 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
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 ani 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

OS5: EDUCAŢIE "Îmbunătăţirea nivelului de educaţie al populaţiei din comunităţile 
marginalizate"

530.000,00 760.000,00 704.413,68 1.994.413,68

I4-Intervenţie de tip POR și intervenție din alte fonduri în infrastructura de educaţie:

• Construire/reabilitare/modernizare de unităţi de învăţămînt preuniversitar (creşe, 

grădiniţe, şcoli)

6 ani 530.000,00 704.413,68 1.234.413,68

I7-Intervenție de tip POCU cu acţiuni integrate în domeniul educaţiei şi combaterii 

discriminării

• Sprijinirea creșterii accesului și participării la educație prin:

   - Educație timpurie de nivel ante-preșcolar si preșcolar

   - Învățământ primar și secundar inclusiv a doua șansă și reducerea părăsirii timpurii a 

școlii

• Campanii de informare și conștientizare care vizează desegregarea școlară, combaterea 

abandonului școlar.

6 ani 760.000,00 760.000,00

OS6: "Creșterea accesului persoanelor din comunităţile defavorizate la servicii medicale, 

sociale, comunitare, agrement și sport"
970.000,00 320.000,00 950.091,57 2.240.091,57

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 ani

970.000,00 950.091,57 1.920.091,57

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

320.000,00 320.000,00

OS7: COMUNITATE creșterea coeziunii sociale 20.000,00 20.000,00

I9 - Intervenții de tip POCU cu acțiuni 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 ani 20.000,00 20.000,00

OS8: IMAGINE PUBLICĂ"Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum 

și prevenirea și combaterea discriminării"
15.000,00 0,00 15.000,00

I9 - Intervenții de tip POCU cu acțiuni 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 ani 15.000,00 0,00 15.000,00

Costuri de funcționare legate de gestionarea implementării SDL și animarea comunității
6 ani 375.000,00 375.000,00

TOTAL SDL 

POR+POCU+alte fonduri (dacă este cazul)
4.500.000,00 2.500.000,00 3.039.964,17 10.039.964,17

TOTAL POR +POCU
7.000.000,00

• Totalul intervențiilor POR și POCU este de 7 mil Euro, SDL a zonelor urbane marginalizate din Sfantu Gheorghe fiind implementată în regiunea Centru (regiune mai 

puțin dezvoltată).

• Intervențiile finanțabile din FEDR prin POR sunt în valoare de 4,5 mil Euro, reprezentând 64,29% din bugetul total POR + POCU

• Intervențiile finanțabile din FSE prin POCU sunt în valoare de 2,5 mil Euro, reprezentând 35,71% din bugetul total POR + POCU

min 10% din Total 
POR + POCU

min 30% din Total 
POR + POCU


