
Fișa intervenției 1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de Vest  

Timiș 

Timișoara 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF 

3.  
Date de contact GAL e-mail:gal.freidorf@yahoo.com; 

telefon: +40 729 015 315 

4.  Teritoriul vizat de SDL Între teitoriul SDL 

5.  Titlul intervenției  Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

6.  

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea infrastructurii, 

a spaților urbane degradate și dezvoltarea 

infrastructurii de locuire în vederea îmbunătățirii 

mobilității, a creșterii atractivității zonelor 

marginalizate, a desegregării populației 

marginalizată și asigurarea condițiilor minime de 

locuire. 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Construire/reabilitare/modernizare străzi și 

trotuare în zona urbană marginalizată 

8.  

Justificarea intervenției Această intervenție este menită să 

imbunătățească infrastructura rutieră din ZUM1  

și/sau ZUM2 , având un impact major și asupra 

mobilității populației. Datorită gradului mare de 

degradare a drumurilor și a trotoarelor din 

zonele menționate mai sus este imperios 

necesară și intervenție  

9.  

Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zonă marginalizată cuprinde 1200 de persoane 

defavorizate din care 164 de persoane de etnie 

romă.  

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din întreg teritoriul SDL: 1200 persoane. 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  650.000 (Euro) 

13.  Surse de finanţare POR  

14.  
Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Costurile de funcționare și mentenață vor fi 

suportate de către Beneficiari, din buget propriu. 

 

 



Fișa intervenției 2. Parcuri și zone de joacă 

 

1. 

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de Vest  

Timiș 

Timișoara 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF 

3. 
Date de contact GAL e-mail:gal.freidorf@yahoo.com; 

telefon: +40 729 015 315 

4. Teritoriul vizat de SDL Întreg teritoriul SDL 

5. Titlul intervenției  Parcuri urbane și locuri de joacă pentru copii 

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea infrastructurii, 

a spaților urbane degradate și dezvoltarea 

infrastructurii de locuire în vederea îmbunătățirii 

mobilității, a creșterii actractivității zonelor 

marginalizate, a desegregării populației 

marginalizată și asigurarea condițiilor minime de 

locuire. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Înființare/reabilitare/modernizare parcuri și zone 

de joacă pentru copii 

8. 

Justificarea intervenției Parcurile și locurile de joacă din teritoriu sunt 

împărțite în două tipuri, din punct de vedere al 

amenajării, respectiv parcuri/ locuri de joacă noi 

sau recent amenajate și parcuri/ locuri de joacă 

care se află într-un grad avansat de degradare și 

care necesită o intervenție imediată. Pe de altă 

parte, confrom studiilor efectuate de APL, 

municipalitatea are nevoie de mai multe spații 

verzi, zone menite să conserve și să 

îmbunătățească valorile și funcțiile ecosistemului 

natural actual cu mari beneficii pentru 

biodiversitate și populație. 

9. 

Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zonă marginalizată cuprinde 1200 de persoane 

defavorizate din care 164 de persoane de etnie 

romă.  

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din întreg teritoriul SDL: 1200 persoane. 

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  350.000 (Euro) 

13. Surse de finanţare POR  



14. 

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

După încheierea perioadei de finanțare DLRC, 

costurile de întreținere cu parcurile 

înființate/reabilitate/modernizate vor fi 

suportate de către beneficiar din surse proprii. 

 

Fișa intervenției 3. Centru Multifuncțional 

 

1. 

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de Vest  

Timiș 

Timișoara 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF 

3. 
Date de contact GAL e-mail:gal.freidorf@yahoo.com; 

telefon: +40 729 015 315 

4. Teritoriul vizat de SDL ZUM1  ZUM 2 

5. Titlul intervenției  Centru Multifuncțional 

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea infrastructurii, a 

spaților urbane degradate și dezvoltarea 

infrastructurii de locuire în vederea îmbunătățirii 

mobilității, a creșterii atractivității zonelor 

marginalizate, a desegregării populației 

marginalizată și asigurarea condițiilor minime de 

locuire. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Construire Centru Multifuncțional 

8. 

Justificarea intervenției În urma discuțiilor avute cu membrii comunității, 

societatea civilă și APL, s-a identificat o mare 

problemă a comunități din ZUM, respectiv lipsa unui 

centru multifuncțional, deschis tuturor cetățenilor și 

în care se pot desfășura activități socialo-

educaționale și culturale, precum și întâlniri 

comunitare. Se dorește crearea unui astfel de centru 

în deosebi pentru activități artistice, culturale, 

educaționale, percum și pentru consilierea 

persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială în diverse domenii deficitare pentru aceștia. În 

acest fel se vor putea organiza evenimente, ce vor 

facilita integrarea persoanelor defavorizate în 

comunitatea majoritară Municipiului Timișoara. 

9. 
Comunitatea marginalizată din teritoriu Zona marginalizată cuprinde 1200 de persoane 

defavorizate din care 164 de persoane de etnie romă.  

10. 
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din întreg teritoriul SDL: 1200 persoane. 

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 



12. Buget estimativ  500.000 (Euro) 

13. Surse de finanţare POR 

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

După încheierea perioadei de finanțare DLRC, 

costurile de întreținere și funcționare aferente vor fi 

suportate de către beneficiar din surse proprii. 

 

Fișa intervenției 4. Infrastructură socială 

 

1. 

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de Vest  

Timiș 

Timișoara 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF 

3. 
Date de contact GAL e-mail:gal.freidorf@yahoo.com;; 

telefon: +40 729 015 315 

4. Teritoriul vizat de SDL Întreg teritoriul SDL  

5. Titlul intervenției  Infrastructură socială 

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea infrastructurii, 

a spaților urbane degradate și dezvoltarea 

infrastructurii de locuire în vederea îmbunătățirii 

mobilității, a creșterii atractivității zonelor 

marginalizate, a desegregării populației 

marginalizată și asigurarea condițiilor minime de 

locuire. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Construire/reabilitare/modernizare locuinţe 

sociale 

8. 

Justificarea intervenției Datorită unui grad mare de degradare a 

locuințelor persoanelor aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială, precum și a identificării în 

urma animărilor a unui număr consistent de 

persoane fără locuință, considerăm ca fiind 

necesară o intervenție în acest domeniu, care să 

aibe scop și o relocare a unor persoane 

defavorizate din zonele urbane marginalizate. 

Acestă intervenție se pretează mai mult în 

teritoriului funcțional, decât în ZUM-uri, datorită 

nevoii de desegregare a comunității 

marginalizate.  

9. 

Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zona marginalizată cuprinde 1200 de persoane 

defavorizate din care 164 de persoane de etnie 

romă.  



10. 
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din întreg teritoriul SDL: 1200 persoane. 

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  500.000 (Euro) 

13. Surse de finanţare POR  

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

După încheierea perioadei de finanțare DLRC, 

costurile de întreținere și funcționare aferente 

locuințelor sociale vor fi suportate de către 

beneficiari direcți și/sau indirecți ai proiectului 

din surse proprii. 

 

Fișa intervenției 5. Infrastructură educațională 

 

1. 

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de Vest  

Timiș 

Timișoara 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF 

3. 
Date de contact GAL e-mail:gal.freidorf@yahoo.com; 

telefon: +40 729 015 315 

4. Teritoriul vizat de SDL Întreg teritoriul SDL  

5. Titlul intervenției  Infrastructură educațională 

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

Obiectiv specific 4. Dezvoltarea infrastructurii și a 

serviciilor educaționale care să faciliteze accesul 

la educație și dezvoltarea unitară a comunității 

bazată pe cunoștințe. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Construire/reabilitare/modernizare unități de 

învățământ 

8. 

Justificarea intervenției Educație reprezintă rampa de ieșire din 

segregare a comunității marginalizată. Astfel, 

impactul acestei intervenții vizează incluzinea 

socială, plecând de la preșcolari și terminând cu 

persoanele adulte aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială, reducând abandonul școlar și 

scăzând analfabetismul.  

9. 

Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zona marginalizată cuprinde 1200 de persoane 

defavorizate din care 164 de persoane de etnie 

romă.  



10. 
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din întreg teritoriul SDL: 1200 persoane. 

11. Durata estimată a intervenției 48 luni 

12. Buget estimativ  1.149.000 (Euro) 

13. Surse de finanţare POR  

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

După încheierea perioadei de finanțare DLRC, 

costurile de întreținere și funcționare aferente 

infrastructurii educaționale 

construite/reabilitate/modernizate vor fi 

suportate de către beneficiarii proiectului din 

surse proprii. 

 

Fișa intervenției 6. Dezvoltarea infrastructură sociale și medicale. 

 

1. 

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de Vest 

Timiș 

Timișoara 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF 

3. 
Date de contact GAL e-mail:gal.freidorf@yahoo.com; 

telefon: +40 729 015 315. 

4. Teritoriul vizat de SDL Întreg teritoriul SDL  

5. Titlul intervenției  Dezvoltarea infrastructură sociale și medicale 

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

Obiectiv specific 3. Facilitarea accesului la servicii 

de sănătate și servicii sociale și colaborarea 

comunității marginalizate cu comunitatea 

majoritară în vederea desegregării populației  și 

a îmbunătățirii imaginii publice. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Reabilitare/modernizare a infrastructurii sociale 

și medicale 

8. 

Justificarea intervenției  Pe lângă zonele urbane marginalizate, întreg 

teritoriul strategiei și chiar al municipiului 

Timișosara, prezintă probleme din punct de 

vedere al infrastructurii sociale și medicale. 

Investițiile în aceste sectoare sunt orientate pe 

îmbunătățirea infrastructurii sociale și medicale 

sporind astfel accesul la servicii sociale și 

medicale pentru toată polulația din teritoriul 

propus de strategia GAL Freidorf.  



9. 

Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zona marginalizată cuprinde 1200 de persoane 

defavorizate din care 164 de persoane de etnie 

romă.  

10. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Persoane din întregul teritoriul SDL, cu accent pe 

cele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din întreg teritoriul SDL: 1200 persoane 

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  400.000 (Euro) 

13. Surse de finanţare POR  

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

După încheierea perioadei de finanțare DLRC, 

costurile de întreținere și funcționare aferente 

infrastructurii reabilitate/modernizate vor fi 

suportate de către beneficiarii proiectului din 

surse proprii. 

 

Fișa intervenției 7. Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi 

 

1. 

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de Vest 

Timiș 

Timișoara 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF 

3. 
Date de contact GAL e-mail:gal.freidorf@yahoo.com; 

telefon: +40 729 015 315 

4. Teritoriul vizat de SDL Întreg teritoriul SDL  

5. 
Titlul intervenției  Dezvoltarea mediului antreprenorial prin 

înființarea de întreprinderi noi 

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

Obiectiv specific 1. Sprijinirea și consilierea 

persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială în vederea calificării și a recalificării, a 

susținerii iniţiativelor antreprenoriale și a 

ocupării de locuri de muncă în teritoriul propus 

de prezenta strategie. 

7. 
Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în 

vederea creării de noi locuri de muncă. 

8. 

Justificarea intervenției Prezenta intervenție are ca scop calificarea 

persoanelor din grupurile vizate și susținerea 

inițiativelor antreprenoriale.  

Acestă măsură este necesară atât din 

perspectiva susținerii și stimulării 



antreprenoriatul, cât și din necesitatea de 

creștere a gradului de ocupare în teritoriul 

propus. Intervenția vizeză conlucrarea actorilor 

locali, contribuind la ieșirea din sărăcie și 

excluziune socială a persoanelor defavorizate și 

valorificând potențialul economic al Municipiului 

Timișoara 

9. 

Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zona marginalizată cuprinde 1200 de persoane 

defavorizate din care 164 de persoane de etnie 

romă.  

10. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Persoane din întregul teritoriul SDL, cu accent pe 

cele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din întreg teritoriul SDL: 1200 persoane 

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  1.000.000 (Euro) 

13. Surse de finanţare POCU  

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată de 

către beneficiarii măsurii, din fonduri proprii sau 

din alte surse de finanțare 

 

Fișa intervenției 8. Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin calificarea și 

recalificarea forței de muncă. 

 

1. 

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de Vest 

Timiș 

Timișoara 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF 

3. 
Date de contact GAL e-mail:gal.freidorf@yahoo.com; 

telefon: +40 729 015 315 

4. Teritoriul vizat de SDL Întreg teritoriul SDL  

5. 
Titlul intervenției  Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv 

prin calificarea și recalificarea forței de muncă. 

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

Obiectiv specific 1. Sprijinirea și consilierea 

persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială în vederea calificării și a recalificării, a 

susținerii iniţiativelor antreprenoriale și a 

ocupării de locuri de muncă în teritoriul propus 

de prezenta strategie. 



7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

Calificarea și recalificarea forţei de muncă pentru 

persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială 

8. 

Justificarea intervenției Prezenta intervenție are ca scop calificarea și 

recalificarea persoanelor din grupurile vizate prin 

îmbunătățirea competențelor profesionale. 

Această intervenție imperios necesară afectează 

atât persoanele inactive cât și persoanele active, 

dar aflate în risc de pierdere a locului de muncă.  

Îmbunătățirea competențelor profesionale aduce 

o contribuție directă la creșterea calității vieții și 

la ieșirea din sărăcie și excluziune socială a 

persoanelor defavorizate 

9. 

Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zona marginalizată cuprinde 1200 de persoane 

defavorizate din care 164 de persoane de etnie 

romă.  

10. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Persoane din întregul teritoriul SDL, cu accent pe 

cele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din întreg teritoriul SDL: 1200 persoane 

11. Durata estimată a intervenției 12 luni 

12. Buget estimativ  800.000 (Euro) 

13. Surse de finanţare POCU  

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată de 

către beneficiarii măsurii, din fonduri proprii sau 

din alte surse de finanțare 

 

Fișa intervenției 9. Facilitarea accesului la educație și pregătirea cadrelor didactice pentru 

lucrul cu copiii din zonele dezavantajate. 

 

1. 

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de Vest 

Timiș 

Timișoara 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF 

3. 
Date de contact GAL e-mail:gal.freidorf@yahoo.com; 

telefon: +40 729 015 315 

4. Teritoriul vizat de SDL Întreg teritoriul SDL  

5. 

Titlul intervenției  Facilitarea accesului la educație și pregătirea 

cadrelor didactice pentru lucrul cu copiii din 

zonele dezavantajate. 



6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

Obiectiv specific 4. Dezvoltarea infrastructurii și a 

serviciilor educaționale care să faciliteze accesul 

la educație și dezvoltarea unitară a comunității 

bazată pe cunoștințe. 

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

11. Facilitare accesului la educație (asigurarea 

transportului gratuit la școală); 

12. Pregătirea cadrelor didactice pentru lucrul cu 

copiii din zonele dezavantajate 

a. Servicii educaționale pentru adulți și copii 

b. Acțiuni și activități de școală după școală și 

extra-curriculare 

f. Educație informatică pentru tinerii și adulții din 

zonele urbane marginalizate 

8. 

Justificarea intervenției Intervenția vizată are ca principal scop facilitarea 

accesului la educație pentru persoanele vizate de 

SDL și instruirea cadrelor didactice astfel încât 

activitatea acestora să se preteze zonei, 

persoanelor și să țină cont de îmbunătățirile 

aduse de prezenta Strategie. 

9. 

Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zonă marginalizată cuprinde 1200 de persoane 

defavorizate din care 164 de persoane de etnie 

romă.  

10. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Persoane din întregul teritoriul SDL, cu accent pe 

cele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din întreg teritoriul SDL: 1200 persoane 

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 

12. Buget estimativ  400.000 (Euro) 

13. Surse de finanţare POCU  

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată de 

către beneficiarii măsurii, din fonduri proprii sau 

din alte surse de finanțare 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fișa intervenției 10. Facilitarea accesului la servicii medicale și realizarea unui program de 

depistare precoce a problemelor medicale. 

 

1. 

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de Vest 

Timiș 

Timișoara 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF 

3. 
Date de contact GAL e-mail: gal.freidorf@yahoo.com; 

telefon: +40 729 015 315. 

4. Teritoriul vizat de SDL Întreg teritoriul SDL  

5. 

Titlul intervenției  Facilitarea accesului la servicii medicale și 

realizarea unui program de depistare precoce a 

problemelor medicale. 

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

Obiectiv specific 3 Facilitarea accesului la servicii 

de sănătate și servicii sociale și colaborarea 

comunității marginalizate cu comunitatea 

majoritară în vederea desegregării populației  și 

a îmbunătățirii imaginii publice. 

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

6. Campanie de informare şi educare a 

locuitorilor pentru acceptarea și creșterea 

utilizării infrastructurii sanitare 

14. Identificarea situației de fapt și efectuarea de 

demersuri pentru realizarea procedurilor legale 

în vederea facilitării accesului la servicii medicale 

și sociale (ex: lipsa cardului de sănătate) 

15. Realizarea unui programe examinare 

medicală și de depistare precoce a problemelor 

medicale (screening) la nivelul populației aflate 

în risc de sărăcie și excluziune socială 

8. 

Justificarea intervenției Intervenția vizată are ca principal scop facilitarea 

accesului la serviciile medicale existente și la cele 

viitoare dar și realizarea unui program de 

examinare medicală și de depistare precoce a 

problemelor medicale (screening) la nivelul 

populației aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială. Rezultatul final urmărit este acela de a 

asigura un rezultat pe termen scurt, mediu și 

lung pentru populația SDL din punct de vedere al 

accesului la serviciile medicale. 

9. 

Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zona marginalizată cuprinde 1200 de persoane 

defavorizate din care 164 de persoane de etnie 

romă.  



10. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Persoane din întregul teritoriul SDL, cu accent pe 

cele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din întreg teritoriul SDL: 1200 persoane 

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  280.000 (Euro) 

13. Surse de finanţare POCU  

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată de 

către beneficiarii măsurii, din fonduri proprii sau 

din alte surse de finanțare 

 

Fișa intervenției 11. Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială, îmbunătățirea 

imaginii publice și realizarea de studii de referință 

1. 

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de Vest 

Timiș 

Timișoara 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF 

3. 
Date de contact GAL e-mail:gal.freidorf@yahoo.com; 

telefon: +40 729 015 315 

4. Teritoriul vizat de SDL Întreg teritoriul SDL  

5. 
Titlul intervenției  Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare 

socială și realizarea de studii de referință 

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea 

căruia contribuie intervenția 

Obiectiv specific 3 Facilitarea accesului la servicii 

de sănătate și servicii sociale și colaborarea 

comunității marginalizate cu comunitatea 

majoritară în vederea desegregării populației  și 

a îmbunătățirii imaginii publice. 

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată 

prin intervenție 

3c. Activități de promovare a inter-culturalității, 

cultural-artistice și întâlniri ale comunității 

marginalizate împreună cu comunitatea 

majoritară 

3e. Organizarea de evenimente cultural-sportive, 

care au ca efect îmbunătățirea imaginii publice a 

comunității marginalizate 

16. Îmbunătățirea imaginii publice și realizarea 

studiilor de referință/ analiză diagnostic/ 

recensământ la nivelul teritoriului strategiei de 

dezvoltare locală 

8. 
Justificarea intervenției Intervenția vizată are ca principal scop realizarea 

unei punți de legătură între comunitatea SDL și 



restul comunității. Imaginea publică a grupurilor 

țintă, dar și a locuitorilor ZUM și chiar SDL, este 

principalul zid care separă și dezbină 

comunitatea Timișoara. Scopul măsurii privește 

pe deoparte promovarea integrării populației 

ZUM în cadrul SDL și a populației SDL în cadrul 

Municipiului și pe de altă parte, realizarea unui 

studiu care să prezinte situația faptică, 

diferențele dintre comunități și caracteristicile 

acestora. 

9. 

Comunitatea marginalizată din 

teritoriu 

Zona marginalizată cuprinde 1200 de persoane 

defavorizate din care 164 de persoane de etnie 

romă.  

10. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială) 

Persoane din întregul teritoriul SDL, cu accent pe 

cele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din întreg teritoriul SDL: 1200 persoane 

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

12. Buget estimativ  330.000 (Euro) 

13. Surse de finanţare POCU  

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată de 

către beneficiarii măsurii, din fonduri proprii sau 

din alte surse de finanțare 

 

Fișa intervenției 12. Acțiuni de identificare și consiliere privind problemele sociale, juridice și tehnice 

pentru populația SDL   

 

1. 

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Regiunea de Vest 

Timiș 

Timișoara 

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală FREIDORF 

3. 
Date de contact GAL e-mail:gal.freidorf@yahoo.com; 

telefon: +40 729 015 315 

4. Teritoriul vizat de SDL Întreg teritoriul SDL  

5. 
Titlul intervenției  Acțiuni de identificare și consiliere pentru problemele 

sociale, juridice și tehnice pentru populația SDL 

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea infrastructurii, a 

spațiilor urbane degradate și dezvoltarea 

infrastructurii de locuire în vederea îmbunătățirii 

mobilității, a creșterii atractivității zonelor 

marginalizate, a desegregării populației 



marginalizată și asigurarea condițiilor minime de 

locuire. 

Obiectiv specific 3 Facilitarea accesului la servicii de 

sănătate și servicii sociale și colaborarea comunității 

marginalizate cu comunitatea majoritară în vederea 

desegregării populației  și a îmbunătățirii imaginii 

publice. 

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

h. Realizarea unor activități de identificare și 

consiliere primară a persoanelor din grupul țintă ce 

necesită asistență și consiliere socială. 

5. Servicii de consiliere juridică, topografică, 

imobiliară, etc. care să vină în sprijinul rezidenților, 

atât în procesul de intrare în legalitate, cât și în 

procesul de întocmire a dosarelor în vederea obținerii 

de documente de identitate. 

8. 

Justificarea intervenției Intervenția vizată are ca principal scop realizarea 

activităților de identificare a problemelor zonei din 

punct de vedere social, juridic sau tehnic cu următorul 

pas de oferire a respectivelor servicii de consiliere. 

Rezultatul final așteptat fiind cel de a realiza 

programe de consiliere socială primară (termen scurt) 

dar și un program de consiliere semi-permanentă 

(termen lung). Programe de consiliere juridică sau 

tehnică vor fi realizate în vederea facilitării accesului 

populației la servicii sau în vederea oferirii de 

asistență pentru locuire.  

9. 
Comunitatea marginalizată din teritoriu Zonă marginalizată cuprinde 1200 de persoane 

defavorizate din care 164 de persoane de etnie romă.  

10. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

Persoane din întregul teritoriul SDL, cu accent pe cele 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din întreg 

teritoriul SDL: 1200 persoane 

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 

12. Buget estimativ  190.000 (Euro) 

13. Surse de finanţare POCU 

14. 

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată de către 

beneficiarii măsurii, din fonduri proprii sau din alte 

surse de finanțare 

 

 


