
ANEXA 20: 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 până 
în anul 2023 a 
numărului de 

persoane aflate 
în risc de sărăcie 
sau excluziune 

socială în zonele 
urbane 

marginalizate ale 
municipiului 
Tîrgu Mureş, 

alături de 
îmbunătățirea 
calității vieții, 

creșterea 
coeziunii sociale, 

îmbunătățirea 
mediului de viață 

și creșterea 
economică în 
teritoriul SDL

Obiectiv specific 1 – 
Dezvoltarea infrastructurii 
de bază din zonele urbane 

marginalizate 

Măsura 1.1:  Construirea infrastructurii stradale în ZUM 1 Őrkő Intervenție POR în amenajări ale spaţiului urban 
degradat al comunităţii defavorizate: 
creare/reabilitare străzi și utilități publice

Măsura 1.2: Construirea infrastructură rețea de apă-canalizare în ZUM 1 Őrkő Intervenții din surse proprii in Campanie de 
conștientizare privind siguranța rutieră 

Obiectiv specific 2 – 
Dezvoltarea funcțională a 
spațiilor publice urbane 
pentru îmbunătățirea 
calității vieții în folosul 

unei comunități 
responsabile

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 Intervenții de tip POR - Amenajări ale spaţiului 

urban degradat al comunităţii defavorizate - 
componenta zone verzi neamenajate, terenuri 

abandonate, zone pietonale şi comerciale Măsura 2.2:Amenajarea zonelor verzi și a terenurilor abandonate în zonele urbane 
marginalizate în ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul 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

Intervenții de surse proprii -Activități de 
animare a persoanelor care locuiesc în zonele 
urbane marginalizate 

Obiectiv specific 3 – 
Asigurarea/îmbunătățirea 

condițiilor de locuire 
decente pentru 

persoanele aflate în risc 
de sărăcie sau excluziune 

socială

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

Intervenții de tip POR - Investitii in 
infrastructura de locuire – componenta 
Construire locuințe sociale 

Intervenții de tip POCU: Activități de asistență 
juridică pentru reglementări acte de proprietate 
locuințe 

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 in ZUM3 Câmpul 

Frumos

Intervenții de tip POR - Investiții in 
infrastructura de locuire – componenta 
Reabilitare locuințe sociale 

Intervenții din surse proprii -Activități de 
dezvoltare a spiritului comunitar asociativ prin 
înființare de asociație de locatari 



     OBIECTIV
GENERAL SDL:

Reducerea până 
în anul 2023 a 
numărului de 

persoane aflate 
în risc de sărăcie 
sau excluziune 

socială în zonele 
urbane 

marginalizate ale 
municipiului 
Tîrgu Mureş, 

alături de 
îmbunătățirea 
calității vieții, 

creșterea 
coeziunii sociale, 

îmbunătățirea 
mediului de viață 

și creșterea 
economică în 
teritoriul SDL

Obiectiv specific 4 – 
Dezvoltarea resurselor 

umane și creșterea 
gradului de ocupare

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

Intervenții de tip POCU (soft)- Activități 
integrate în domeniul educației privind 

sprijinirea creșterii accesului și participării la 
educație prin:

- Educatie timpurie de nivel ante-preșcolar si 
preșcolar

- Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a 
școlii

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

Măsura 4.4: Acordarea de subvenții angajatorilor care angajează persoane din 
comunitatea marginalizată ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul 
Frumos

Măsura 4.5: Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării 
pe cont-propriu prin acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de 
noi afaceri, întreprinderi sociale, inclusiv sprijin post înființare afacere  în ZUM1 
Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului

    Obiectiv specific 5                                                         
- Creșterea gradului de 
educație al persoanelor 
aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială din 
zonele urbane 
marginalizate

Măsura 5.1: Îmbunătățirea infrastructurii  și a serviciilor de educație ante-
preșcolară și preșcolară în ZUM1 Őrkő, ZUM3 Câmpul Frumos

Intervenții de tip POR (hard) în infrastructura 
de educaţie:
* Construire/reabilitare/ modernizare de unităţi 
de învăţămînt preuniversitar (creşe, grădiniţe, 
şcoli)

Măsura 5.2: Implementare Program Șansa a Doua În ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul 
Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos 

Intervenții de tip POCU (soft) cu acţiuni 
integrate în domeniul educaţiei şi combaterii 

discriminării prin activități integrate în domeniul 
educației privind sprijinirea creșterii accesului și 

participării la educație prin:                                                                           
-Servicii de tip centru de zi

- Educatie timpurie de nivel ante-preșcolar si 
preșcolar

- Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a 
școlii

Măsura 5.3: Organizare cursuri de alfabetizare  În ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul 
Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos 

Măsura 5.4: Organizare program ”Grădiniță de vară” 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 5.6: Formarea cadrelor didactice 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 zonele 
urbane 

marginalizate ale 
municipiului 
Tîrgu Mureş, 

alături de 
îmbunătățirea 
calității vieții, 

creșterea 
coeziunii sociale, 

îmbunătățirea 
mediului de viață 

și creșterea 
economică în 
teritoriul SDL

    Obiectiv specific 5                                                         
- Creșterea gradului de 
educație al persoanelor 
aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială din 
zonele urbane 
marginalizate

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

Intervenții de tip POCU (soft) cu acţiuni 
integrate în domeniul educaţiei şi combaterii 

discriminării prin activități integrate în domeniul 
educației privind sprijinirea creșterii accesului și 

participării la educație prin:                                                                           
-Servicii de tip centru de zi

- Educatie timpurie de nivel ante-preșcolar si 
preșcolar

- Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a 
școlii

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 zonele 
urbane 

marginalizate ale 
municipiului 
Tîrgu Mureş, 

alături de 
îmbunătățirea 
calității vieții, 

creșterea 
coeziunii sociale, 

îmbunătățirea 
mediului de viață 

și creșterea 
economică în 
teritoriul SDL

Obiectiv specific S6:                           
-Creșterea accesului 

persoanelor din 
comunităţile defavorizate 

la servicii medicale, 
sociale, comunitare, 

agrement și sport

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 3 Câmpul Frumos 

Intervenții de tip POCU: Acțiuni de facilitare și 
mediere pentru identificarea și consolidarea de 
parteneriate 

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

Intervenții de tip POCU (soft)cu acţiuni 
integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de 
servicii (sociale/ medicale/medico-sociale)  şi 

acordării de asistenţă juridică pentru 
reglementări 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

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 asistență/ servicii sociale.

Obiectiv specific 7 – 
creșterea coeziunii sociale

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

Intervenții de tip POCU: Acțiuni de facilitare și 
mediere pentru identificarea și consolidarea de 
parteneriate 



     OBIECTIV
GENERAL SDL:

Reducerea până 
în anul 2023 a 
numărului de 

persoane aflate 
în risc de sărăcie 
sau excluziune 

socială în zonele 
urbane 

marginalizate ale 
municipiului 
Tîrgu Mureş, 

alături de 
îmbunătățirea 
calității vieții, 

creșterea 
coeziunii sociale, 

îmbunătățirea 
mediului de viață 

și creșterea 
economică în 
teritoriul SDL

Obiectiv specific 8 - 
"Promovarea spiritului 
comunitar, a înțelegerii 
reciproce precum și 
prevenirea și combaterea 
discriminării" creșterea 
coeziunii sociale

Măsură 8.1: Combaterea prejudecăților față de persoanele care locuiesc în zonele 
urbane marginalizate
ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos 

Intervenții de tip POCU  pentru îmbunătățirea 
imaginii publice și combaterea discriminării / 
Campanii de conștientizare în vederea pregătirii 
procesului de desegregare și incluziune socială a 
persoanelor  aflate în risc de sărăcie și/sau 
excluziune socială de pe teritoriul celor trei zone 
urbane marginalizate 


