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Măsura 1 – Asfaltare străzi în zona de nord a
teritoriului SDL
Măsura 2 – Creșterea numărului de spații de
recreere pentru locuitorii din zona SDL
Măsura 3 – Realizarea amenajării peisagistice a
teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii

OS 2 – Creșterea gradului de siguranță
al cetățenilor și îmbunătățirea
aspectului peisagistic al teritoriului
SDL prin reamenajarea spațiilor
publice urbane în 3 ani
OS 3 – Îmbunătățirea condițiilor de
locuire pentru 100 persoane în 3 ani

OS 4 – Creșterea gradului de ocupare
prin furnizarea de servicii de ocupare,
calificare și angajare pentru 420
persoane pe o perioadă de 3 ani

Măsura 4 – modernizarea spatiilor publice
urbane prin modernizarea utilitatilor publice –
modernizarea iluminatului public urban
Măsura 5 – Creșterea gradului de siguranță a
cetățenilor din teritoriul SDL
Măsura 6 – Imbunătățirea condițiilor de locuit în
ZUM Parcul Tineretului
Măsura 7 – Creșterea accesului la servicii de
ocupare prin furnizarea de servicii de
informare, coniliere și mediere
Măsura 8 – creșterea numărului de persoane
calificate prin furnizarea de cursuri de calificare
și alte măsuri specifice
Măsura 9 – Creșterea numărului de personae
angajate prin servicii de mediere și facilitarea
accesului pe piața muncii

Obiect OS 5 – Creșterea accesului la
educație pentru minim 320 de persoane
din comunitățile marginalizate aflate în
risc de sărăcie sau excluziune sociala, pe
o perioadă de 3 ani

Măsura 10 – reducerea gradului de abandon
școlar
Măsura 11 – creșterea nivelului de instuire
pentru adulții absolvenți de școală primară
Măsura 12 – Înființarea centrului comunitar și
dezvoltarea de servicii integrate

OS 6 – Dezvoltarea unui sistem de
servicii sociale integrate, individualizate
axate
pe
nevoile
persoanelor
marginalizate pentru cel puțin 840 de
persoane, pe o perioadă de 3 ani

OS 7 – Îmbunătățirea imaginii zonei și
creșterea gradului de coeziune socială
pentru peste 500 locuitori din teritoriul
SDL, pe o perioadă de 3 ani

Măsura 13 – Creșterea accesului la servicii
medicale
Măsura 14 – Înființarea unui magazin social
Măsura 15 – Promovarea voluntariatului în
teritoriul SDL
Măsura 16 – Activități intergeneratii
Măsura 18 – Cresterea coeziunii sociale si
scaderea segregarii la nivelul teritoriului SDL

Intervenție POR – Asfaltare străzi zona din spatele cartierului
Împarat Traian
Intervenție POCU – Activități de educație rutieră; concurs desene
pe asfalt
Intervenție POR – Înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui
teren de sport, precum și reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă
existente pe teritoriul SDL, inclusiv achiziționare mobilier urban
specific
Intervenție POR – Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceu
Pedagogic
Intervenție POR – Amenajare spații recreere în ZUM Centrul Vechi
și ZUM Parcul Tineretului
Intervenție POR – Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv
a sensurilor giratorii
Intervenție POCU – Concurs idei de îmbunătățire peisagistică a
sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea
locațiilor
Intervenție POR – Crearea / reabilitarea / modernizarea spatiilor
publice urbane - modernizarea utilitatilor publice – modernizarea
iluminatului public urban
Intervenție POR – Amplasarea de camera de supraveghere wireless
pe teritoriul SDL
Intervenție POCU – Înființarea “Poliția seniorilor“ în zonele ZUM
Intervenție POR – Construire imobil de locuințe sociale pe teritoriul
SDL
Intervenție POCU – Implicarea asociațiilor de proprietari în
activități voluntare de reciclare selectivă
Intervenție POCU – Servicii de ocupare (informare și consiliere,
mediere a muncii) pentru 420 persoane
Intervenție POR – Reabilitarea spațiului în care se vor derula
serviciile de ocupare și calificare
Intervenție POCU – Servicii de calificare pentru 210 persoane din
teritoriul SDL
Intervenție POCU – Sprijin activ pentru angajarea a 53 persoane
din teritoriul SDL
Intervenție POCU - Sprijin pentru creșterea accesului și participării
la educație pentru minim 100 persoane (copii + părinți/tutori)
Intervenție POCU – Servicii educaționale pentru copiii aflați în risc
de abandon școlar 300 copii din comunitățile marginalizate
Intervenție POCU – Servicii de tip A doua șansă pentru 20 de
persoane
Intervenție POCU – Operaționalizare centru comunitar
Intervenție POCU – acordarea de servicii sociale și/sau medicosociale pentru 420 persoane
Intervenție POR – Reabilitare Centru Comunitar integrat,
reabilitare si dotare Sali pentru Servicii educationale pentru copiii
aflati in risc de abandon scolar si A doua sansa in cadrul Centrului
Comunitar
Intervenție POCU – Analize medicale gratuite pentru 840 de
persoane din teritoriul SDL
Intervenție POR – Amenajari ale spatiului urban degradat, al
comunitatii defavorizate – modrrnizare cladire pentru a gazdui
activitati social-comunitare, respectiv magazins social
Intervenție POCU – Operaționalizarea magazinului social printr-un
sistem de achiziționare a produselor contra unui număr de ore de
muncă în folosul comunității
Intervenție POCU – Campanie de promovare a Activităților de
voluntariat în randul elevilor din școlile de pe teritoriul SDL
Intervenție POCU – Campanii de sprijin reciproc, intre copiii/tinerii
si pensionarii din teritoriul SDL
Interventie POCU – Evenimente de promovare a multiculturalitatii
pe teritoriul SDL intre romani, rromi, evrei, armeni, lipoveni, etc.
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OS 1 – Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere pentru cel puțin 3 străzi în 3 ani
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