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Introducere (maximum 3 pagini )
Teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) delimitat la nivelul Municipiului Botoșani se găsește
chiar în centrul localității, fiind format din arealul delimitat de străzile: Tomis nr. 1-27, Zimbrului
nr. 1-31 , Impărat Traian nr. 17-73, 20-108, Săvenilor nr. 1-59, 2-40, Tudor Vladimirescu nr. 1-7, 296, Victoriei nr. 1 – 41, 1Decembrie nr. 1-89, 20-58, Calea Natională nr. 79-97E, 52-62, Octav
Onicescu nr.62-70 și Libertătii nr.2-30.
Teritoriul SDL prezintă un grad ridicat de eterogenitate, cuprinzând atât două Zone Urbane
Marginalizate (ZUM), ZUM 1 (cod mapă recensământ 357400363) și ZUM2 (cod mapă recensământ
357400279) – delimitate conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cât și o zonă cu un
nivel social mediu, din punct de vedere al indicatorilor ce vizează locuirea, deprivarea materială,
ocuparea (zonă funcțională-ZUF).
Teritoriul SDL cuprinde o arie formată din 3 zone distincte: două zone urbane marginalizate (ZUM)
și o Zonă Urbană Functională, aflată în proximitatea celor 2 ZUM.
Descrierea Zonelor:
- Zonă 1 – Parcul Tineretului (ZUM 1). Cartierul se regăseste în Atlasul Zonelor Marginalizate,
cod mapă recensămant 357400363.
Delimitare: Nord-Vest-Strada Parcul Tineretului nr. 12-14, Nord-Est- Strada Parcul Tineretului nr.
16-20, Sud-Est –Ale. Slt. Ion Elefterescu nr.2 și nr. 1-5, Sud-Vest- Aleea Parcul Tineretului nr. 2 – 6
Teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) delimitat la nivelul Municipiului Botoșani se găseste
chiar în centrul localitătii, fiind format
din arealul delimitat de străzile: Tomis
nr. 1-27, Zimbrului nr. 1-31 , Impărat
Traian nr. 17-73, 20-108, Săvenilor nr. 159, 2-40, Tudor Vladimirescu nr. 1-7, 296, Victoriei nr. 1 – 41, 1Decembrie nr.
1-89, 20-58, Calea Natională nr. 79-97E,
52-62, Octav Onicescu nr.62-70 și
Libertătii nr.2-30.
Teritoriul SDL prezintă un grad ridicat
de eterogenitate, cuprinzând atât două
Zone Urbane Marginalizate (ZUM), ZUM
1 (cod mapă recensămant 357400363) și ZUM2 (cod mapă recensămant 357400279) – delimitate
conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cât și o zonă cu un nivel social mediu, din punct
de vedere al indicatorilor ce vizează locuirea, deprivarea materială, ocuparea (zonă functionalăZUF).
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Teritoriul SDL cuprinde o arie formată din 3 zone distincte: două zone urbane marginalizate
(ZUM) și o Zonă Urbană Functională, aflată în proximitatea celor 2 ZUM.
Descrierea Zonelor:
Zonă 1 – Parcul Tineretului (ZUM 1). Cartierul se regăseste în Atlasul Zonelor
Marginalizate, cod mapă recensămant 357400363.
Delimitare: Nord-Vest-Strada Parcul Tineretului nr. 12-14, Nord-Est- Strada Parcul Tineretului nr.
16-20, Sud-Est –Ale. Slt. Ion Elefterescu nr.2 și nr. 1-5, Sud-Vest- Aleea Parcul Tineretului nr. 2 – 6
Parcul Tineretului este un cartier muncitoresc din municipiul Botoșani, situat la ieșirea din oraș,
către comuna Răchiti. În capătul acestui cartier în anii `90 au fost construite două scări de bloc cu
locuințe sociale, pentru cei nevoiași, majoritate de etnie romă. Locuințele sociale au ajuns să fie
numite de localnici și „ghetourile“ din Parcul Tineretului, din cauza aspectului lor degradat:
blocurile au tencuială căzută sau grav deteriorată, grupurile sanitare, comune, sunt distruse,
foarte murdare, în majoritatea lor nefuncționale. Holurile comune sunt insalubre, în majoritate
fără iluminat și popluate cu câini comunitari. „Ghetourile“ au devenit în timp un adevărat focar de
infecție, inspectorii Direcției de Sănătate Publică descoperind adevărate focare de hepatită și de
tuberculoză. În acelasii timp datele de la Poliția Loaclă arată că zonă prezintă un risc foarte mare
de infracționalitate.
Zona 2-Centrul istoric (ZUM 2) – Cartierul se regăseste în Atlasul Zonelor Marginalizate,
cod mapă recensămant 357400279
Delimitare: Nord-Vest-Strada Calea Natională nr. 58A-91, Nord-Est- Strada Independenței nr. 224, Sud-Est – Strada Penes Curcanul nr.1-1A, Sud-Vest- Str. 1Decembrie nr. 1 – 79;
Zonă a fost inclusă în teritoriul SDL deoarece, pe langă faptul că este o zonă ZUM conform
Atlasului Zonelor Marginalizate, în zonă trăiesc preponderent persoane defavorizate pe toate cele
trei componente de marginalizare cuprinse în strategie: capital uman, locuire și ocupare. În zonă
sunt multe locuințe sociale, ceea ce crează, în locul unei zone metropolitane cosmopolite, un pol
social de pauperiate și marginalizare pe criterii etnice și, în final, zonă de excluziune socială. Zona,
conform datelor de la Poliția Loaclă prezintă un risc foarte mare de infracționalitate. De menționat
în acest context și faptul că din punct de vedere al amplasării geografice zona are o localizare
strategică – centrul Municipiului Botoșani, având deci impact puternic asupra întregului oraș.
Zonă 3-zonă mixtă – blocuri și case -Zonă Urbană Functională (ZUF)
Delimitare: Nord-Strada Tomis , Str. Zimbrului , Str. Impărat Traian ; Est – Str. Săvenilor nr.33 –
59, Str. Tudor Vladimirescu nr. 12 – 96, Str. I.C.Brătianu nr.40-52; Sud- Str. Petru Rareș , Str.
Victoriei ,Str. 1 Decembrie , Vest Str. Octav Onicescu nr. 62-70, Strada Impărat Traian nr. 21,
Strada Poporului nr. 1, Strada Libertătii nr.6 și 11-27, Strada Mușat Vodă nr. 25 și 38.
Zona Urbană Functională, este o zonă mixtă, formată din blocuri și case și împrejmuiește cele
două ZUM-uri aflate în componența teritoriului SDL. Datorită dispersiei neuniforme a caselor și a
blocurilor, respectiv a omogenitătii de ordin socio-demografic, nu s-au putut identifică zone
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distincte în componența acestei, având un caracter unitar și funcțional din punct de vedere social,
economic, demografic.
Implementarea DLRC în zonă descrisă mai sus este importantă deoarece:
Intervențiile în cele două zone ZUM au fost, în majoritate, de tip administrativ, generate de
acumularea de tensiuni în zonă pe fondul sărăciei și lipsei de acces la utilităti publice. Aceste
intervenii au dus la menținerea unui mod de viată bazat pe asistentă socială și intervenționism.
Intervențiile organizațiilor non-guvernamentale au fost punctuale și au vizat grupuri delimitate de
beneficiari, care, în majoritate, după terminarea perioadei de derulare a proiectelor au revenit la
condiția initială;
Intervențiile în zonă pentru sprijinul, desegregarea minorilor și de integrare comunitară prin scoală
(importante numeric) au o eficientă redusă dacă nu sunt susținute de intervenții sinergice la nivelul
comunitătii;
Implicarea coerentă, pe baza unei strategii comune a actorilor economic, sociali și administrativi
oferă o abordare integrată a soluțiilor care vizează majoritatea aspectelor care au generat
marginalizare, ghetoizare și accentuarea sărăciei.
La nivelul teritoriului SDL au fost identificate oportunităti (de angajare, de educare, de locuire)
care să permită intervenții consistențe și cu impact semnificativ pe termen mediu, în Zonele
Urbane Marginalizate.
Astfel, principalele obiective de dezvoltare ale teritoriului SDL stabilite de GAL Botoșani pentru
viitor vizează:
OS 1 -Imbunătătirea infrastructurii rutiere pentru cel puțin 3 străzi în 3 ani;
OS 2-Creșterea gradului de sigurantă al cetătenilor și imbunătătirea aspectului peisagistic al
teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane în 3 ani;
OS3-Imbunătătirea condițiilor de locuire pentru minimum 100 persoane în 3 ani
OS4: -Creșterea gradului de ocupare prin furnizarea de servicii de ocupare, calificare și angajare
pentru 420 de persoane pe o perioadă de 3 ani;
OS 5-Creșterea accesului la educație pentru minimum 420 de persoane din comunitătile
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, pe o perioadă de 3 ani;
OS6-Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate axat pe nevoile
persoanelor marginalizate pentru cel puțin 840 de persoane, pe o perioadă de 3 ani;
OS 7- Imbunătătirea imaginii zonei și creșterea gradului de coeziune socială pentru peste 500
locuitori din teritoriul SDL, pe o perioadă de 3 ani;
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1. Prezentarea generală a orașului sau municipiului (peste 20.000 locuitori)
1.1. Principalele caracteristici geografice, incluzând hărți - maximum 1 pagină
Municipiul Botoșani este localizat în partea de Nord-Est a ţării, în județul Botoșani, fiind străbătut
de meridianul 26°41' - est şi de paralela 47°44' - nord. Principalele căi de legătură cu localitățile
învecinate sunt cele rutiere: E58, 29D și 29B. Deși se află poziționat foarte aproape de granița cu
Ucraina și Republica Moldova, în județul nu există niciun punct de trecere a frontierei.
Suprafața Mun. Botoșani totaliza 4136 hectare la nivelul anului 2014 . Din aceasta, 2701 hectare
(65.3%) reprezintă terenul agricol, din care arabil 1914 ha, pășuni 573 ha, fânețe 148 ha, livezi 45
ha și viile 21 ha. Astfel regiunea este favorabilă activităților agricole.Relieful este reprezentat de o
zonă de confluență intre regiunea dealurilor înalte de pe stânga văii Siretului - în vest, și cea a
dealurilor joase a Câmpiei Moldovei ce se întinde către est. Altitudinea medie a orașului este de
163 metri, nedepăşind decât excepţional 200 metri, în partea vestică, ce aparține de Podişul
Sucevei. Clima, temperat-continentală, este influențată puternic de masele de aer rece din estul
continentului, determinând ca temperatura medie anuală să fie mai redusă decât în restul țării ( 811 °C), cu precipitații variabile, cu ierni sărace în zăpadă, cu veri ce au regim scăzut de umezeală și
cu vânturi predominante din N-V și S-V. Clima este determinată în principal de interferenţa a două
câmpuri barice: anticiclonul Siberian şi ciclonul Azoric.Vegetația naturală a orașului este
caracteristică celei de silvostepă in est, formată în special din pajiști seculare și, în rest, specifică
solurilor de pădure, cu islazuri pe care cresc ierburi perene.Culturile tradiționale din zonă constau
în: grâu, secară, orz, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, suprafețe mici cu livezi.
Orașul Botoșani este încadrat de două râuri principale: Sitna și Dresleuca, un afluent al Sitnei.
Rezultat al structurii geologice, resursele naturale ale judeţului sunt reprezentate în principal de

nisipuri foarte fine, prelucrate la Miorcani (Rădăuţi Prut), unice în România prin compoziţie şi
puritate. La nivelul vegetației, resursele sunt bogat reprezentate de plante lemnoase și hidrofile.
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1.2 Populația și caracteristicile demografice - maximum 2 pagini
Populația totală după domiciliu este în scădere în Municipiul Botoșani (de la 127.779 în 2002 la
125.411 în 2011, respectiv 121838 în 2016) . Comparând datele cu cele obținute la recensămantul
din 2011 reiese că populația stabilă (106847) este mai mică decât cea după domiciliu, acest lucru
datorându-se și migrației forței de muncă în străinătate, mulți români plecați
figurând în continuare cu domiciliul în țară. Potrivit datelor oficiale, în 2011 numărul locuitorilor
din Municipiul Botoșani plecați la muncă în străinătate se ridica la 11.500.
În ceea ce privește tendințele demografice, se observă cu ușurință că în timp ce numărul tinerilor
între 0-19 ani scade (de la 37.075 în 2002 la 24.870 în 2011, respectiv 22.903 în 2016), numărul
persoanelor peste 54 ani aproape se dublează în doar câțiva ani (de la 15.090 persoane în 2002 la
25.337 persoane în 2011, respectiv 31.549 persoane în 2016) . Așadar, se poate spune că la nivelul
municipiului Botoșani există o tendintă de creștere a speranței de viață, oamenii trăind mai mult
decât în 2002, însă în același timp se înregistrează și o tendință de îmbătrânire. Cu toate acestea,
faptul că numărul persoanelor născute în anul 2016 (989) este mai mare decât cel al persoanelor
decedate în același an (917) poate fi o sperantă pentru oraș dacă lucrurile vor evolua în aceeași
direcție și în anii următori.
Referitor la distributia pe sexe, dacă în anul 2002 proporția dintre bărbați și femei era aproape de
1:11, aceasta se modifică o data cu trecerea anilor, balanța înclinând ușor în favoarea sexului
feminin. Astfel, dacă în anul 2002 erau înregistrați (după domiciliu) 62.323 bărbați și 65.456 femei,
în anul 2011 raportul era de 60.436 bărbați la 64.975 femei, iar în 2016 de 58.371 bărbați la 63.467
femei. Numărul bărbaților este mai mic comparativ cu cel al femeilor și conform datelor
înregistrate la recensământ din totalul populației stabile. Astfel, în 2011 erau 51869 bărbați
înregistrați din totalul populației stabile în Municipiul Botoșani (106.847), numărul femeilor fiind
54978.
Distribuția în funcție de etnie era următoarea2: 97.589 români, 14 maghiari, 1.245 romi, 21
ucraineni, 16 germani, 10 turci, 400 ruși-lipoveni, 12 greci, 11 italieni, 37 evrei, 21 armeni, și 31
persoane de alte etnie. Pentru restul persoanelor din Municipiu informațiile referitoare la etnie nu
sunt disponibile.
În ceea ce privește distribuția pe categorii de vârstă3, în 2002 persoanele peste 54 de ani
reprezentau cel mai puțin din populația stabilă a Municipiului Botoșani (106.847 persoane),
respectiv 15090 vârstnici; urmat de copii și tineri pană la 19 ani: 37075 și de adulți pană în 54 ani.
În 2016, situația se schimbă, numărul persoanelor peste 54 ani aproape se dublează (de la 15090

1
2
3

Idem
recensamantromania.ro în documentul "Populația stabilă după etnie – județe, municipii, orașe, comune"
INS Tempo Online
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în 2002 la 31549 persoane în 2016), pe când numărul copiilor și tinerilor pană în 19 ani scade (de
la 37075 în 2002 la 22903 persoane în 2016).
Distribuția pe nivele de educație: Situația absolvenților la nivelul municipiului Botoșani se
prezența în anul 2015 după cum urmează: 1111 persoane absolvente ale invătămantului primar și
gimnazial (inclusiv invătămant special); 1789 persoane cu nivel instruire Liceal; 214 persoane cu
nivel instruire profesional și 266 persoane cu nivel instruire postliceal (inclusiv invătămantul special)
. În total, pentru anul 2015 a fost înregistrat un număr de 3380 absolvenți pe toate nivelurile
de educație menționate.
În ceea ce privește populația scolară pe niveluri de educație, în anul 2016 se înregistra un total de
22534 persoane, repartizate astfel: 75 copii înscriși la creșe, 2909 înscriși la grădinită, 5132 elevi
înscriși în învățământul primar (inclusiv învățământ special), respectiv 4519 elevi înscriși în
învățământul gimnazial (inclusiv învățământ special), 8058 elevi înscriși în învățământul liceal, 932
înscriși în învățământul profesional, 909 înscriși în învățământul postliceal (inclusiv învățământ
special).
1.3 Patrimoniul natural - maximum 1,5 pagini
În regiune există un număr de 55 arii naturale protejate de interes național și județean,
reprezentând 1,6% din suprafața județului . Conform Primăriei, în Municipiu există 3 parcuri:
”Mihai Eminescu” (76.698 mp), ”Tineretului” (16.988 mp) și ”Curcubeului” (18.102 mp) și 7 grădini
publice: ”Sucevei”, ”Primărie”, ”Junior”, ”Filatelie-Elsaco”, ”Bibliotecă”, ”Casa Tineretului” și
”Junior” – cu o suprafată totală de 24.266 mp. Botoșaniul este orașul cu suprafața cea mai mare
de spațiu verde pe cap de locuitor . Lucrul acesta se observă ușor făcand o plimbare pe străzile și
aleile, prin parcurile și zonele de promenadă ale urbei. La nivelul municipiului există 145.600 mp
spații verzi, însemnând pietonale și aliniamente stradale, respectiv 5200 mp reprezentând pastile
intersecții străzi.
În ceea ce privește Calitatea mediului4, poluanții atmosferici luați în considerare în evaluarea
calitătii aerului inconjurător pentru zona administrativă municipiului Botoșani sunt: dioxid de sulf
(SO2), oxizii de azot (Nox), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen (C6H6), pulberi în suspensie
(PM2,5 și PM10). În luna septembrie 2017 nu s-au înregistrat depăsiri ale valorii limită ale
poluanților pentru protecția sănătătii umane conform Legii 104/2011 – privind calitatea aerului
inconjurǎtor. Municipiul Botoșani nu se confruntă cu probleme deosebite de mediu , unul dintre
principalii poluatori-centrală de producere a energiei termice pe păcură-fiind retehnologizată pe
gaz-metan. În zonă nu mai sunt probleme majore privind poluarea mediului, în principal datorită
restrângerii activităţii industriale şi zootehnice.5Așadar, chiar dacă în oraşul Botoșani, la ora
4

www.anm.ro "Raportul privind calitatea factorilor de mediu în județul Botoșani – septembrie 2017

5

Idem
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actuală, industria nu este foarte dezvoltată, totuşi poluarea există şi nu este numai locală, o mare
parte provenind din poluarea transfrontalieră. Problema principală legată de mediu la nivelul
municipiului o constituie în schimb deşeurile (menajere, medicale, industriale), impunându-se
proiecte cu finanțare atrasă pentru o mai bună informare şi educare a populaţiei în scopul protecţiei
mediului înconjurător. Apele uzate menajere şi industriale exercită o presiune semnificativă
asupra mediului acvatic, din cauza încărcărilor cu materii organice, nutrienţi şi substanţe
periculoase. Nivelul de epurare, înainte de evacuare, şi gradul de sensibilitate al apelor receptoare
determină intensitatea impactului asupra ecosistemelor acvatice. Alimentarea cu apă potabilă în
zonă este asigurată de un operator regional, în principal de la sursa de alimentare cu apă
acumularea Bucecea6. Principalele surse de poluare sonoră (nivel de zgomot) din mediul
înconjurător sunt cauzate în special de traficul rutier, lucrările publice și utilajele folosite în aer
liber, care provoacă o serie de tulburări mai mult sau mai puţin evidente, dar importante pentru
starea generală de sănătate a populaţiei.Lacurile completează reţeaua hidrografică a judeţului,
majoritatea fiind create prin bararea văilor. Pe teritoriul judeţului Botoşani există cca. 150 lacuri, în
mare parte folosinţe piscicole, dar şi surse de alimentare cu apă în scop potabil pentru un număr
important de localităţi.
Conform "Planului local de acțiune pentru mediu al județului Botoșani, 2013", La nivelul județului
au fost identificate, delimitate şi descrise un număr de 3 corpuri de ape subterane7 (Lunca râului
Prut superior, 43 kmp; Lunca şi terasele Prutului mediu şi inferior şi afluenţii săi, 2133 kmp;
Câmpia Moldovei - 5221 kmp). Pe arealul Zonei Metropolitane Botoșani8 apele subterane sunt
utilizate atât în gospodării individuale, cât și de agenți economici. În municipiul Botoșani există
fântâni individuale, dar apa nu este utilizată decât în situații excepționale, legate de întreruperile
accidentale în furnizarea alimentării cu apă a locuințelor și agenților economici.
1.4 4 Patrimoniul arhitectural şi cultural - maximum 1,5 pagini
Botoșaniul a fost şi rămâne un centru al culturii româneşti9 cu un număr ridicat de muzee și case
memoriale. Viaţa culturală a judeţului este puternic marcată de cele patru mari genii care s-au
ridicat de pe aceste meleaguri: poetul Mihai Eminescu, muzicianul George Enescu, istoricul Nicolae
Iorga şi pictorul Ştefan Luchian. De asemenea, este marcată de prezența a două teatre și a
Filarmonicii, instituții culturale pe a căror scene interpretează artiști recunoscuți la nivel național.
În aria municipiului Botoșani există o serie de clădiri sau ansambluri arhitectonice care reprezintă
patrimoniu cultural de interes național. În zonă nu există castre romane, cetăți dacice.Bisericile și
6
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mănăstirile sunt și astăzi de interes pentru orice traseu istoric. Cele mai importante sunt: Biserica
Armenească „Sf. Maria” (1350); Biserica domnească "Sf. Gheorghe" (ctitorie a Doamnei Elena
Rareş, 1551); Biserica Uspenia – locul de botez al lui Mihai Eminescu (ctitorită de Doamna Elena
Rareș, 1552); Biserica Sf. Nicolae – Popăuți, cu turnul, ctitorită de Ștefan cel Mare în 1496; Biserica
Romano - Catolică "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul"- Botoșani (sec. XIX, manieră neogotică, situată
în vecinătatea Liceului A.T. Laurian); Biserica Lipovenească – Botoșani.În Botoșani există
numeroase construcţii cu valoare arhitectonică deosebită: Casa Antipa (sf. sec XIX); Casa Bolfosu
(înc. sec. XIX); Casa Silion (anul 1900), Clădirea Primăriei vechi (sf. sec. XVIII-lea, stil eclectic de
influenţă germană); Așezămintele Sofian (Casa Sofian); Casa Memorială "Nicolae Iorga"; Muzeul
Judeţean – Botoșani (monument istoric, 1913). Centrul Vechi Istoric, construit în secolele XVIII-XIX
și refăcut ca ansamblu de arhitectură de patrimoniu, este aproape singular în România. De
importanță culturală sunt și Galeriile de Artă „Ștefan Luchian" (Muzeul Județean), Atelierul de
Ceramică – unde se produce ceramică tradițională de tip Kuty și Cucuteni, Teatrul de păpuși
Vasilache. În ceea ce privește meșteșugurile specifice zonei, olăritul – străveche îndeletnicire
practicată încă din neolitic, a fost păstrat în măsura unei stricte funcţionalităţi a obiectelor casnice,
dezvoltarea unor centre manufacturiere la Botoșani şi Mihăileni înlesnind rămânerea acestei
îndeletniciri în gospodăria proprie. O înflorire deosebită au cunoscut însă cusăturile şi ţesăturile,
domeniu în care mâna măiastră a ţărancelor a creat piese de decoraţie interioară de o rară
frumuseţe. Costumul popular botoşănean se caracterizează prin sobrietate cromatică, prin
preferinţa pentru motivele florale şi geometrice, prin îmbogăţirea tiparelor tradiţionale şi
introducerea unor culori vii. În decorarea caselor ţărăneşti, o notă de bun gust este dată de acea
dantelărie de pe faţadă (realizată prin traforaj), ca şi de cunoscute decoraţii ale acoperişurilor
realizate prin tăierea unor desene în scândură. Meșteșugurile, tradiţiile şi cultura zonei sunt
exemplificate și prin cuptoarele din Centrul Vechi, din secolele XIV-XVI, hanurile din secolul XVII.
Botoșani este recunoscut prin parcurile, pietonalele și piețele sale.Municipiul are un mare
potențial pentru turismul cultural, agro-turism și turismul religios. În Parcul Eminescu” se
vizitează „Rotonda Personalităților botoșănene”, prima statuie a lui Eminescu (1895), efigia reginei
Carmen Sylva și „Monumentul 1907”. Față de anul 2007, numărul de unități de cazare din
municipiul Botoșani a crescut (de la 6 la 11), la începutul anului 2016 fiind disponibile 8 hoteluri, 1
hostel și 2 pensiuni turistice. În ceea ce privește numărul total de sosiri ale turiștilor, în perioada
2007-2015 se conturează o evoluție fluctuantă. Astfel, numărul maxim de sosiri se înregistrează
în anul 2015, respectiv 28.96810. Doar 6,7% dintre turiștii înregistrați în municipiul Botoșani în anul
2015 au fost străini, față de 10,1% în 2007. Durata medie a sejurului turistic de la nivelul
municipiului Botoșani a fost de doar 1,95 nopți/turist, în 2015, specifică turismului de afaceri și de
tranzit, sub media regională și națională. Date mai recente arată că în 2016 numărul de sosiri este
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de 26.443, iar numărul de înnoptări este 56.251, diferența apărând din faptul că un turist poate
înnopta mai multe nopți.
1.5 Locuirea și accesul la utilități - maximum 2 pagini
În 2011, la nivelul municipiului Botoșani existau 6558 de clădiri cu locuinţe, care găzduiau 37768
de gospodării ale populaţiei. Numărul mediu al persoanelor dintr-o gospodărie era de 2,63, similar
cu media județului (2,68)11. Totodată, numărul locuințelor convenționale era de 40.673, din care
39025 de locuințe (95,9%) erau în proprietate privată, 1.450 (3,6%) erau proprietate publică, iar
alte 174 locuințe erau în proprietate privată de grup, a unor asociații sau aparțineau cultelor
religioase. Potrivit SIDU 2014-2020, comparativ cu Recensământul din 2002, numărul clădirilor cu
locuințe a crescut cu 36%, iar numărul locuințelor a crescut cu 7% în 2011. Creșterea mult mai
rapidă a numărului de clădiri de locuit în raport cu numărul de locuințe indică faptul că, în ultimul
deceniu, s-au construit preponderent locuințe individuale, spre deosebire de perioadă comunistă,
când peste 90% din locuințele finalizate erau colective (în blocuri).În ceea ce privește dotările,
94,1% (38.260) dintre locuințe aveau bucătărie proprie la Recensământul din 2011, în timp ce de
baie se bucurau doar 92,2% (37.486)12.Potrivit datelor furnizate de Primăria Botoșani, în municipiu
există multe apartamente și case vechi care nu corespund standardelor de confort medii din
Uniunea Europeană. Deși suprafața locuibilă de la nivel local a crescut cu 37% în intervalul 20072015, suprafața locuibilă medie a ajuns la doar 46,6 mp/locuință, această valoare rămâne totuși
inferioară mediei naționale (47,3 mp), dar și celei a UE-28 (96 mp în 2012, conform Eurostat).
Suprafața medie locuibilă/locuitor e în jur de 17,71 mp/pers.Situația accesului la utilități la nivelul
orașului/ municipiului se prezintă în felul următor: Rezultatele Recensământului General al
Populaţiei şi Locuinţelor din 2011 indică faptul că 93,8% dintre locuinţele din municipiu sunt
conectate la sistemul centralizat de canalizare, 2,6% au sistem propriu, iar 3,6% nu dispun de
instalație de canalizare în locuință. În ceea ce privește alimentarea cu apă, 95,7% dintre locuințe
sunt conectate la rețeaua centralizată, 2,1% dispun de sisteme proprii, iar 2,2% sunt nealimentate
cu apă potabilă13. În altă ordine de idei, potrivit Primăriei 99,8% dintre locuințe dispun de instalaţie
electrică (față de 96,6% la nivel național, 95,4% la nivel regional și 95,3% la nivel județean), 41,8%
sunt conectate la sistemul de termoficare, iar 47% de centrale termice proprii, procente
semnificativ mai ridicate decât cele înregistrate la nivel județean (26,1%), regional (34,4%) și
național (44,4%). Astfel, nivelul de dotare al locuinţelor cu instalaţii şi dependinţe a crescut față
de anul 200214.Sistemul centralizat de alimentare cu apă din Municipiul Botoșani este
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unul dintre cele mai vechi din România (fiind inaugurat în 1902). Orașul este alimentat cu apă
potabilă din râul Siret (Acumularea Bucecea) și din subteranul Luncii Siretului. În ceea ce privește
consumul, în anul 2007 s-a înregistrat un maxim de 6.017 mii metri cubi de apă, pentru a scădea la
4.238 mii metri cubi în anul 2014, pe fondul unui consum casnic mai redus și a unei mai bune
gestionări a rețelei.
Spre deosebire de sistemul de alimentare cu apă, sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate
este de dată mai recentă. Stația de tratare a apelor uzate Botoșani (zona Răchiți) a fost construită
în etape (între 1972-1987) și extinsă în prezent .Sistemul de canalizare mai colectează şi apa uzată
industrială.Infrastructura de apă și apă uzată nu există (total sau parțial) pe 44, respectiv 104 străzi
din municipiu, astfel încât să asigure accesul tuturor cetățenilor la aceste servicii de utilități
publice.În ceea ce privește gazele naturale, în perioada 2007-2015 lungimea rețelei de distribuție
din municipiul Botoșani a înregistrat creșteri succesive de la an la an, pe fondul investițiilor realizate
de operatorul E.ON GAZ Distribuție, ajungând la o lungime totală de 163,1 km, conform datelor
puse la dispoziție de INS (creștere cu 35% față de 2007). Cu toate acestea, rețeaua de distribuție
a gazelor naturale nu există pe un număr de 58 de străzi din Municipiu15, astfel încât nu toate
locuințele individuale au posibilitatea de a-și instala centrale termice proprii și să reducă emisiile
de CO2 generate de sobele pe bază de combustibili solizi. Cantitatea de gaze naturale distribuită
consumatorilor din municipiu a avut evoluții fluctuante, cu un punct maxim în 2010 (39.944mc)
și unul minim în 2014 (33.138 mii mc).
În anul 2016, la rețeaua de termoficare centralizată din municipiu erau conectate 11.249 de
locuințe (apartamente, prin 1235 de branșamente în funcțiune), ceea ce reprezintă 27% din totalul
locuințelor existente în oraș, la care se adaugă 43 de instituții și 80 de agenți economici16. La
Recensământul General al Populaţiei şi Locuinţelor din 2011 erau conectate la sistemul de
termoficare 41,8% locuințe, 47% având centrale termice proprii.Conform aceluiasi recensamant,
99,8% dintre locuințele din municipiul Botoșani sunt conectate la rețeaua de alimentare cu energie
electrică.Rețeaua de iluminat public de la nivel local este uzată din punct de vedere fizic și moral,
principala problemă fiind eficiența energetică redusă a corpurilor de iluminat existente, ceea ce
generează costuri mari de operare a acestui sistem, dar și emisii semnificative de CO2. O altă
problemă este legată de faptul că rețeaua de distribuție a energiei electrice și de iluminat public
nu a fost extinsă în toate zonele rezidențiale noi (de ex. Doboșari).
În ceea ce privește serviciul de salubrizare local, prin intermediul operatorului S.C. URBAN SERV
S.A., al cărui singur acționar este Consiliul Local Botoșani, se gestionează deșeurile menajere și
asimilabile generate de populație, inclusiv DEEE-uri, deșeurile din construcții și desființări de
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locuințe, deșeurile din măturatul stradal, din piețe, oboare, rezultate din întreținerea spațiilor
verzi.
1.6 Profilul economic (ocupare și mediul de afaceri la nivel local) - maximum 3 pagini
Din populația stabilă înregistrată la recensământul din 2011 (106.687 locuitori), populația activă
era 50.675 (din care 28.054 bărbați și 22.621 femei). Din populația activă, doar 45.463 era ocupată,
respectiv 24.714 bărbați și 20.749 femei17. Potrivit datelor INS, în anul 2007 erau înregistraţi în
municipiul Botoșani 36.947 de salariaţi (64,8% din totalul salariaților din județ), iar în anul 2015
doar 31.166 (64,3% din totalul județean). Minimul perioadei analizate se observă la nivelul anului
2011, atunci când numărul salariaților a scăzut sub 30.000 (mai exact, 29.852).Date mai recente
arată că în iunie 2017 se înregistra un nr. total de 56.008 salariați , repartizați astfel pe sectoare de
activitate: 1.854 în agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură și pescuit;
20.005 în industrie și construcții și 31.149 în servicii.Deși în intervalul 2008-2015 s-a înregistrat o
creștere continuă a salariilor la nivel județean, acestea s-au menținut permanent la un nivel foarte
scăzut în context național, pe fondul structurii economice puțin competitive a județului (industrii
cu valoare adăugată scăzută, comerț, construcții și servicii publice). În ceea ce privește fluctuația
structurii populației ocupate din municipiu, la recensămantul din 2011 sectorul serviciilor asigură
54,6% dintre locurile de muncă, urmat de industrie (28,5%, inclusiv energie și utilităti publice),
construcții (12,2%) și agricultură (4,7%). Potrivit datelor furnizate de Camera de Comerț, în
comparație cu recensământul din 2002, s-a constatat o scădere a ponderii pop. ocupate în industrie
și agricultură cu 9, respectiv 2,4 procente, în favoarea construcțiilor (+7 puncte) și a serviciilor
(+4,4).
Sectoarele cu valoare adăugată ridicată și cu un nivel de salarizare peste medie (informații și
comunicații, intermedieri financiare și asigurări, servicii profesionale, tehnice și științifice) ocupă
împreună mai puțin de 5% din forță de muncă salariată de la nivel local, în defavoarea sectoarelor
cu valoare adăugată redusă și nivel redus de salarizare, precum industrie (28% din total), comerț
(18%), construcții (12%) sau servicii preponderent publice (sănătate, învățământ, asistență socială,
administrație publică, apărare, asistentă socială – 24%). În prezent, în municipiul Botoșani își
desfăsoară activitatea peste 7000 de societăti comerciale, realizând peste 70% din PIB-ul județului.
Dintre acestea, doar 2730 au sediul social aici. În ceea ce privește profilul economic local, pe
clase de mărime se remarcă ponderea ridicată a sectorului IMM (99,3% din totalul firmelor).
Totuși, peste 85% dintre întreprinderi au mai puțin de 10 salariați, multe fiind de tip individual sau
familial, cu 1-3 angajați. Cele mai multe îşi desfăşoară activitatea în sectorul industriei
prelucrătoare, comerţului şi serviciilor. Din punct de vedere al formei juridice de organizare,
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majoritatea firmelor sunt societăți cu răspundere limitată, iar un numar redus sunt societăți pe
acţiuni.
Principalele caracteristici ale fiecărui sector economic de activitate – conform datelor furnizate
de Camera de Comerț și Industrie pentru Agricultură:
- În sectorul industriei, în anul 2015 îşi desfăşurau activitatea 291 de agenţi economici activi (4 în
industria extractivă, 256 în industria prelucrătoare și 31 în energie și utilități publice), raportând un
numar de aproximativ 9.700 de salariați. La nivelul anului 2011, conform INS – Recensământul
populației, un număr de 12.900 locuitori ai municipiului activau în sectorul industrial (peste 25%
din forța de muncă totală). La acest nivel, cele mai dezvoltate ramuri industriale, din perspectiva
numarului de firme, a cifrei de afaceri (CA) și a populației ocupate erau: industria textilă și a
confecțiilor (cu 45% din CA și 48% din forța de muncă totală ocupată în industrie), industria
echipamentelor electrice și electronice (cu 28% din CA și doar 9% din forța de muncă) si industria
alimentară și a băuturilor (cu 9% din CA din industrie și 13% din forța de muncă). Acestea sunt
urmate, la mare distanță, de industria prelucrării lemnului, care generează circa 9% din locurile de
muncă, dar cu o contribuție mică la producția industrială, respectiv industria energetică.Industria
alimentară se remarcă, la nivel local, printr-un nr. de circa 70 de unități active, majoritatea mici,
care asigură un nr de 1.500 de locuri de muncă. În industria lemnului se remarcă un singur
producător mare de mobilă, compania Luca Damarilo S.R.L. (peste 250 salariați).
Activitatea de construcţii se diversifică atât în zona construcţiilor civile şi edilitare, cât şi a
construcţiilor industriale. În acest sector, în 2015 se regăseau 172 de firme active, cu o CA de circa
565 mil. lei și peste 2.100 de salariați. Cele mai mari dintre acestea, din perspectiva CA, sunt:
Elsaco Engineering, Victor Construct, Transporturi Auto, Electroconstrucția Elco, Conrec,
Dioconstruct, Asicons etc. (Camera de Comerț). Conform datelor INS – Recensamantul Populatiei
din anul 2011, numărul persoanelor care activau în sectorul construcțiilor era mai mare,
aproximativ 5.300 de persoane ocupate în domeniu, cele mai multe activând pe cont propriu. Cea
mai mare parte dintre aceștia erau activi în domeniul construcțiilor de clădiri (78%), al lucrărilor
speciale (15%), respectiv al celor de geniu (7%).
În Municipiul Botoșani, sectorul terțiar are o contribuție importantă la economia locală (54,6% din
forța de muncă ocupată și 76,5% din numărul agenților economici), însă cea mai mare parte a
firmelor și salariaților activează în sub-sectorul comerțului (800 firme și 8.100 persoane ocupate la
recensământul din 2011, adică 18% din forța de muncă totală).
- Sectorul transporturilor și logisticii ocupă circa 2.100 de persoane (4,8% din forța de muncă
totală), pe piața locală fiind prezente aproape 150 de unități cu acest profil. Cele mai multe dintre
acestea sunt IMM-uri din sectorul transportului rutier de mărfuri, însă cea mai mare firmă de profil
este ELTRANS, operatorul de transport public deținut de municipalitate.
- Activitățile de tip HORECA (hoteluri, restaurante, catering) sunt, la rândul lor, subdezvoltate,
inclusiv pe fondul circulației turistice reduse și a puterii scăzute de cumpărare a populației. În
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domeniu activează la nivel local peste 150 de agenți economici, însă cei mai mulți sunt
microîntreprinderi care administrează baruri și cafenele, nr. unităților de cazare fiind foarte mic. În
acest domeniu sunt ocupate circa 1.200 de persoane (2,7% din total), dintre care mai puțin de 200
în unități de primire a turiștilor.
- Ramurile sectorului terțiar care au o valoare adăugată ridicată și oferă un nivel de salarizare
corespunzător, respectiv IT&C, intermedieri financiare, activități științifice, tehnice și
profesionale, sunt slab dezvoltate (5,7% din forța de muncă ocupată și 15% din numărul total de
firme). În municipiul Botoșani sunt totuși prezente sucursale ale principalelor unităţi bancare din
ţară, în care activează peste 700 de angajați.Datele recensământului din 2011 indică faptul că
5.212 de locuitori ai municipiului s-au declarat șomeri, de 3 ori mai mulți decât cei înregistrați
oficial la AJOFM la vremea respectivă. Cea mai mare rată a șomajului real se înregistra la grupele
de vârstă 15-19 ani (53,1% din nr. total al activilor) și 20-24 de ani (34,2%). De asemenea, ponderea
șomerilor de sex masculin era mult peste cea a femeilor. Date mai recente arată că în luna august
2017 erau înregistrați 570 șomeri, iar nr. de șomeri angajați în luna respectivă a fost 9218). Conform
sursei menționate (AJOFM Botoșani), dar și bazei de date Tempo Online (INS), nr. înregistrat în
iulie 2017 în municipiul Botoșani era de 560, din care 292 bărbați și 268 femei. La AJOFM nu se
culeg date referitoare la etnie, cu alte cuvinte nu se știe câți romi sunt în numărul mediu de
șomeri.
Șomajul în perioadă 2015 – 2017 a fost în scădere, ceea ce ne face să concluzionăm faptul că la
nivelul județului Botoșani a existat o piată a muncii care a funcționat prin implicarea tuturor
factorilor de decizie la nivel local atât din mediul public, cât și din cel privat. Programul de ocupare
al AJOFM a fost proiectat astfel încât măsurile ce vor fi implementate să fie orientate către
reprezentare echilibrată a tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,
punându-se accent pe măsurile de mediere, de informare și consiliere/orientare profesională,
furnizarea de pachete personalizate de măsuri active de ocupare, consolidarea relațiilor cu
partenerii sociali. Pentru anul 2016, conform Planului de formare profesională au fost organizate
33 de programe de formare profesională, la care s-au înscris 789 de șomeri, cele mai atractive
programe fiind următoarele: manichiurist-pedichiurist, patiser, operator confecționer, agent de
securitate, bucătar, zidar pietrar, tencuitor, lucrător în comerț, frizer, operator calculator,
tinichigiu, comunicare în limba germană, ospătar-chelner.
1.7 Instituții locale și servicii publice - maximum 1,5 pagini
În anul 2015 funcționau 51 de instituții de învățământ cu sau fără personalitate juridică (23
grădinițe - dintre care 2 particulare, 13 șc. gimnaziale, 14 colegii și licee, 1 șc. postliceală). În
prezent, conf. Cons. Județean, mai multe universităţi private din ţară şi-au deschis filiale la
18
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Botoșani. Potrivit datelor furnizate de reprez. Primăriei, faţă de 2007, în 2015 se observă o creştere
a nr. de lab. şcolare (+7,8%), săli de gimnastică (+35,3%), terenuri de sport (+11,1%) și PC- uri
(+19,5%). În ceea ce priveşte sănătatea, în zona de infrastructură sanitară în perioada 2007– 2015
nr. spitalelor, ambulatoriilor şi lab. medicale s-a redus la jumătate pe fondul comasării unor unități
spitalicești de stat, cabinetele de medicină de familie au trecut toate în prop. privată, iar nr.
unităților private de tip cabinete de specialitate, cabinete stomatologice, farmacii și laboratoare a
crescut semnificativ. Astfel, la nivelul anului 2015 populația avea acces la următoarele servicii
publice de sănătate (unităţi medicale publice sau private): 3 spitale cu 3 ambulatorii interne, 1
dispensar medical, 2 centre de sănătate mintală, 3 centre de diagnostic şi tratament, 7 centre
medicale, 5 cabinete de medicină generală, 23 de cab. medicale şcolare, 49 cab. medicale de
familie, 8 soc. medicale civile, 81 cab. stomatologice, 44 cab. medicale de specialitate, 18 soc.
civile medicale de specialitate, 45 farmacii, 17 puncte farmaceutice, 1 depozit farmaceutic, 29 lab.
medicale (19 publice și 10 private), 14 lab. de tehnică dentară, 1 centru de transfuzie, 6 alte tipuri
de cab. medicale.În ceea ce priveşte furnizorii publici de serviciile sociale și infrastructura de care
dispun aceștia, în localitate îşi desfăşoară activ. următoarele trei entități: Serviciul Public Local de
Asistenţă Socială (în cadrul căruia funcționează: Centrul social de urgență; Cantina de ajutor
social; Centrul de îngrijire la domiciliu pt. pers. vârstnice dependente Botoșani ”SENIOR”; Centrul
social de zi pentru copiii aflați în situații de risc social; Creșa municipală); Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani (în structura căreia se regăsesc: Centrul de
Plasament „Prietenia” – 44 beneficiari; Complexul de Servicii pt. Copii cu Dizabilităţi „Sf. Spiridon”
– 12 beneficiari; Complexul de apartamente „Cireşarii” – 18 beneficiari; Centrul de primire a
copilului în regim de urgență – 6 beneficiari; Centrul de zi ”Șansa Mea” – 39 beneficiari; Centrul
Maternal ”Micul Prinț” – 15 beneficiari; Complexul de case de tip familial ”Sf. Mina” – 58
beneficiari; Centrul de integrare prin terapii ocupaționale ”Lucie Lecomte” – 27 beneficiari);
Penitenciarul Botoșani – oferă servicii de asistenţă psihosocială (pentru adulţi şi tineri aflaţi în
situaţii de dificultate, delincvenţă) şi de educare (pentru tineri şi adulţi din penitenciare).Locurile
de joacă de la niv. Municipiului sunt situate în majoritatea cartierelor, 14 dintre acestea fiind
modernizate, în vreme ce 27 de locuri de joacă sunt nemodernizate. Printre locațiile în care se
poate amplasa un complex de joacă nou se numără și parcul Tineretului. Conform metodologiei
INS, orașul dispunea în 2015 de 228 ha (echivalentul a 21,3 mp/locuitor stabil) de spații verzi
amenajate sub formă de parcuri, grădini publice, scuaruri, baze și amenajări sportive, exceptând
cimitirele, serele, pepinierele, grădinile de zarzavaturi, lacurile etc. Multe dintre spațiile verzi din
jurul locuințelor se află într-o stare avansată de degradare, fiind netoaletate, ocupate de
construcții provizorii sau de mașini parcate neregulamentar.Din suprafața totală de spații verzi
inventariată în 2017 de Primăria Municipiul Botoșani, 11,9% erau parcuri (3 - cel mai mare și
reprezentativ fiind Mihai Eminescu) și grădini publice (7).Facilitățile sportive, de agrement și
similare, timp liber sunt destul de slab reprezentate. Activitatea sportivă din municipiul Botoșani
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este reprezentată în principal de fotbal. Aici activează FC Botoșani (echipă în Liga I de fotbal), care
dispune de Stadionul Municipal Botoșani. Pe lângă acesta funcţionează şi terenurile de fotbal mai
mici: „Victoria” şi „Mecanex”, Sala Polivalentă „Elisabeta Lipa” , Ștrandul „Lebăda” , precum și o
serie de baze sportive private, terenuri de minifotbal (inclusiv acoperite), săli de fitness și aerobic,
terenuri de tenis, bowling etc. Nu există alte modalități de agrement și similare sau de petrecere a
timpului liber.În ceea ce privește locurile de parcare, atât cele de reședință, cât și cele cu rezervare,
potrivit reprezentanților autorității locale, la nivelul anului 2016 se înregistra un număr de 8228
locuri.Serviciul de transport public din Municipiul Botoșani se asigură cu maxi-taxi și tramvai,
respectiv de companiile private de taximetrie. Municipalitatea plătește anual subvenții de circa 1
mil. Euro pentru transportul public gratuit acordat elevilor, pensionarilor și persoanelor cu
dizabilități.
1.8 Organizații ale societății civile - maximum 1,5 pagini
Pe lângă furnizorii publici de servicii de asistenţă socială, la nivelul Municipiului Botoșani
desfăşoară intervenţii în domeniul susținerii comunităților /populației vulnerabile sau în situații de
risc și o serie de furnizori de drept privat (diferite fundaţii, asociaţii, organizaţii religioase etc.),
dintre care reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie în Agricultură amintesc:
Asociația ”Special Additions” Botoșani – minicentru de plasament de tip rezidenţial pentru 13 copii
în dificultate (separare de părinţi, abandon, violenţă în familie);
Fundația ”Bridge of Christian Relief” Botoșani – centru de plasament pentru 22 de copii, oferă
găzduire pe perioadă nedeterminată;
Fundația ”Hand of Help” Botoșani – centru de plasament de tip rezidenţial pentru 81 de copii aflaţi
în situaţii de dificultate în familie, abandon, separare de părinţi, neglijare;
Centrul de tip familial ”Așezământul Maria” Botoșani – centru de plasament pentru 4 copii;
Centrul de tip familial ”Ruxandra” Botoșani – centru de plasament pentru 3 copii;
Fundația ”Tom Paynes Ministry” Botoșani – centru de plasament de tip rezidenţial pentru copii;
Societatea Națională de Cruce Roșie Botoșani – suport material pentru persoane aflate în
dificultate, centru de consiliere şi sprijin pentru victimele dezastrelor naturale şi tehnologice,
centre de servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă “Împreună pentru
tineri”;
Sindicatul Județean al Pensionarilor Botoșani – centru de zi pentru vârstnici;
Protopopiatul Ortodox Botoșani – servicii de conştientizare şi sensibilizare socială, consiliere în
domeniile juridic şi asistenţă socială, identificarea nevoii sociale şi de grup, informare drepturi şi
obligaţii, orientare;
Parohia ”Sf. Ilie” Botoșani – cantină socială pentru copii, tineri şi persoane vârstnice în situaţii de
abandon, sărăcie, lipsa unei locuinţe, boală cronică; Agenția de dezvoltare comunitară interactivă
Botoșani – servicii de integrare și reeducare a tinerilor și adulților aflaţi în şomaj sau alte situaţii de
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dificultate;Asociația ”Il Girotondo” Botoșani – centru de zi pentru preșcolari aflaţi în situaţie de
dificultate (sărăcie, dificultăţi în familie);Fundația ”Solidaritate și Speranță” Botoșani – servicii
sociale cu caracter primar pentru persoane cu boli cronice, handicap, situaţii de dificultate în
familie, sărăcie, persoane care trăiesc în stradă;Fundația ”Estuar” Botoșani – servicii de consiliere
pentru persoane cu handicap mintal şi măsuri/acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în
comunitate a persoanelor cu probleme de sănătate mintală;Asociația Nevăzătorilor din România
Botoșani – centru de zi pentru persoane cu handicap vizual grav oferă servicii de informare în
domeniu, orientare socială şi consiliere socială.
Sectorul economiei sociale este slab dezvoltat la nivelul municipiului și județului Botoșani. Mai
puțin de 200 de persoane lucrează în astfel de unități la nivel județean, dintre care 10 în municipiul
Botoșani. Singura unitate de acest fel funcțională la nivel municipal a fost realizată de Asociația
”Șansa pentru tine”, cu fonduri POS DRU 2007-2013. Aceasta operează o spălătorie și curățătorie
ecologică, precum și echipe care prestează servicii profesionale de întreținere și curățenie la agenți
economici, în spații verzi sau la domiciliul clienților.
Prin Programul PHARE s-au derulat investiții în infrastructura socială a municipiului, după cum
urmează:
- Centrul de integrare și recuperare școlară pentru copii proveniți din familii defavorizate;
- Servicii sociale comunitare destinate adulților cu probleme cu sănătate mintală;
- Servicii complete la domiciliu pentru persoane vârstnice.
Deși în zonă activează un număr relativ mare de organizații cu domenii diverse de intervenție,
influența acestora asupra dezvoltării comunităților cărora se adresează este destul de mică, acestea
adresându-se unui număr insuficient de beneficiari.
1.9 Experienţa locală privind proiectele cu finanţare europeană - maximum 1,5 pagini
Autoritățile locale și partenerii au experiență cu privire la elaborarea și implementarea proiectelor
cu finanțare europeană. Așa cum este prezentat și în Cererea de Finanțare, dintre proiectele
anterioare realizate de Municipiul Botoșani putem aminti proiectul Modernizarea şi reabilitarea
accese pietonale şi carosabile precum şi iluminat arhitectural în Municipiul Botoşani, derulat în
perioada: 20.08.2010 – 19.07.2013, cu un buget de 7.567.089 Euro, finanțate prin FEDR, POR. Prin
proiect s-au realizat modernizare și reabilitare accese pietonale și carosabile din zonele:pietonalul
Transilvaniei și zona Pieței Centrale, pietonal Bancar și zona Piața Revoluției, pietonal Unirii,
precum și iluminatul arhitectural: pietonalul Transilvaniei, piața Centrala (Parcarea subterană),
piața Revoluției (palatul Primăriei, Str piața Revoluției nr 1-3, Pietonal Bancar, Strada Teatrului),
pietonalul Unirii, Liceul A.T. Laurian.
La nivelul municipiului a fost finalizată implementarea proiectului “Crearea Centrului Naţional de
Informare şi Promovare Turistică Botoșani” (CNIPT), co-finanțat din FEDR, prin POR 2007-2013, cu
o valoare de circa 600.000 lei..
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SC MODERN CALOR SA, împreună cu Consiliul Local al Municipiului Botoșani, a derulat, în perioada
de programare 2007-2013, un amplu proiect de modernizare cu finanţare europeană, în cadrul
„Programului Operaţional Sectorial de Mediu Axă Prioritară 3 – Sector Termoficare”. Valoarea
totală a proiectului s-a ridicat la circa 60 de milioane de euro. Proiectul, intitulat „Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani, pentru perioada 2009-2028,
în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”, a vizat reconstrucția
și dotarea cu echipamente moderne a CET, precum și modernizarea integrală a rețelelor
secundare și primare de transport a agentului termic. Proiectul a inclus și realizarea de 21 de noi
racorduri ale punctelor termice la rețeaua primară.
În cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Botoșani, s-a reabilitat o clădire
din zona Parcul Tineretului, care va oferi servicii pentru un număr de 40 de copii din familii
defavorizate, investiţia fiind de circa 4 mil. de lei, fiind co-finanțată din FEADR, prin POR 20072013. Prin crearea acestui centru social în municipiul Botoșani se oferă condiţii de trai decente,
menţinerea unui stil de viaţă activ şi posibilităţi de educare a copiilor aflaţi în situaţii de risc social.
Prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013 a fost co-finanțată reabilitarea și amenajarea
Centrului de Plasament ”Prietenia” Botoșani, cu o capacitate de 50 de locuri pentru copii.
În perioada de programare anterioară, au fost reabilitate Parcurile ”Mihai Eminescu” și
”Curcubeului”, cu o finanțare de la Administrația Fondului de Mediu și de la bugetul local, fiind
reabilitate aleile, plantate flori, arbori și gard viu, modernizat iluminatul public și înlocuit
mobilierul urban, amenajate locuri de joacă pentru copii și locuri pentru plimbarea animalelor de
companie.
De asemenea, Primăria Botoșani a realizat lucrări pentru modernizarea celorlalte spații verzi din
municipiu (Central/Primăriei, Sucevei, Junior, Tineretului), în cadrul unui proiect inclus în Planul
Integrat de Dezvoltare Urbană, co-finanțat din Programul Operațional Regional 2007-2013, care au
constat din refacerea aleilor, reabilitarea fântânilor arteziene, plantarea de gazon, arbuști și flori,
reabilitarea și modernizarea iluminatului ornamental, valoarea investiției fiind de circa 7,5
milioane de lei.

2. Identificarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea DLRC
2.1 Prezentarea generală a teritoriului SDL
2.1.1 Delimitarea teritoriului SDL și întocmirea planului - maximum 1 pagină
Teritoriul vizat aparține Municipiului Botoșani și totalizează o populație de 20.089 persoane.
Teritoriul SDL cuprinde o arie formată din două Zone Urbane Marginalizate (ZUM) și o Zonă
Urbană Funcțională. Coerența în selectarea zonelor incluse în Teritoriul SDL s-a realizat, luându-se
în considerare următoarele criterii:
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✓ Includerea a cel puțin unei zone urbane marginalizată;
✓ Prezența în teritoriul SDL a unor zone cu funcționalitate diversă: zone industriale, zone
comerciale, zone de case, zone de blocuri;
✓ Caracterul unitar al zonei din punct de vedere al raportării sociale, specificului demografic și
identității sociale.
✓ Zona urbană funcțională aferentă, care înconjoară cele două zone urbane marginalizate, are un
caracter unitar și funcțional din punct de vedere social, economic si demografic. Este o zona cu
condiții normale de locuit, formată în majoritate din cetățeni de naționalitate română, care
beneficiază de acces la servicii de educație, sociale, comerciale și de sănătate
Zona 1 – Parcul Tineretului (zona ZUM). Delimitare: NV - Strada Parcul Tineretului nr. 12-14, NE Strada Parcul Tineretului nr. 16-20, Sud-Est –Ale. Slt. Ion Elefterescu nr.2 și nr. 1-5, Sud-Vest- Aleea
Parcul Tineretului nr. 2 – 6. A fost inclusă în teritoriul SDL deoarece este zonă ZUM.
Zona 2 - Centrul istoric (zona ZUM). Delimitare: Nord-Vest - Strada Calea Națională nr. 58A-91,
Nord-Est - Strada Independenței nr. 2-24, Sud-Est – Strada Peneș Curcanul nr.1-1A, Sud-Vest- Str.
1Decembrie nr. 1 – 79; A fost inclusă în teritoriul SDL deoarece este zonă ZUM
Zona 3 - zonă mixtă – blocuri și case - Zona Urbană Funcțională (ZUF)
Delimitare: Nord - Strada Tomis , Str. Zimbrului , Str. Împărat Traian ; Est – Str. Săvenilor nr.33 –
59, Str. Tudor Vladimirescu nr. 12 – 96, Str. I.C.Brătianu nr.40-52; Sud - Str. Petru Rareș , Str.
Victoriei ,Str. 1 Decembrie , Vest Str. Octav Onicescu nr. 62-70, Strada Împărat Traian nr. 21,
Strada Poporului nr. 1, Strada Libertății nr.6 și 11-27, Strada Musat Voda nr. 25 și 38.
Zona Urbană Funcțională a fost incluă în teritoriu SDL deoarece este o zonă mixtă, formată din
blocuri și case care împrejmuiește cele două ZUM-uri aflate în componența teritoriului SDL. Datorită
dispersiei neuniforme a caselor si a blocurilor, respectiv a omogenității de ordin sociodemografic, nu s-au putut identifica zone distincte în componența acestei, având un caracter
unitar și funcțional din punct de vedere social, economic, demografic.19
ANEXA 1: Planul cu delimitarea teritoriului SDL și fotografii relevante din zonele cuprinse.
2.1.2 Principalele caracteristici geografice - maximum 0,5 pagină
Teritoriul SDL delimitat are o suprafață de cca.167,57 ha, cuprinde parțial zona centrală a orașului
și se dezvoltă cu o formă organică pe direcția – Nord - Vest—Nord - Est a municipiului reședință de
județ Botoșani. Altitudinea medie este de 163 metri, cu pantă slabă pe direcția Nord-Est. Coloana
vertebrală a oraşului se numeşte Calea Naţională, un bulevard foarte lung, care coboară dinspre
nord-vest spre sud-est şi care-şi schimbă direcţia către sud în apropierea noului monument al
eroilor, bisericii breslei blănarilor Sf. Ilie, Centrului Vechi şi a unui Mall apărut recent în peisaj.

19

ANEXA 1: Planul cu delimitarea teritoriului SDL și fotografii relevante din zonele cuprinse.

21

Teritoriul studiat este amplasat în partea de Nord a unor obiective culturale și administrative din
zona centrală a orașului precum: Teatrul Mihai Eminescu, Casa de Cultură a Sindicatelor, Primăria
Municipiului Botoșani, Consiliul Județean al municipiului Botoșani.
2.1.3 Patrimoniul natural - maximum 0,5 pagină
Partea de nord a teritoriului SDL, zona mixtă de blocuri și case, se aflată preponderent în afara
limitei de stabilitate a municipiului, conform P.U.G. Botoșani. Această zonă este caracterizată de o
accentuare a pantei terenului pe direcția Nord-Vest, fiind traversată longitudinal de Pârâul
Luizoaia, afluent de dreapta al Sitnei şi cu direcția de curgere în partea de NV şi N a oraşului.
Afluentul principal al Luizoaiei este torentul Alexandrescu, care transportă masiv material
aluvionar dinspre platoul intravilanului spre Luizoaia. În cazul porţiunii subsecvente ale văii
Luizoaiei, pantele mai accentuate sunt pe versantul drept. Rezultă astfel o fragmentare a reliefului
cu valori mici pe platoul sculptural şi valori mari pe versanţii acestuia. Terenurile cu o
favorabilitate medie şi scăzută pentru locuire au constituit o barieră naturală pentru extinderea
oraşului, în ciuda evoluţiei spontane sau sistematizate a intravilanului. În această categorie intră și
această zonă situată în albia râului Luizoaia. Cei mai puţin favorabili locuirii sunt versanţii abrupţi
afectaţi de procese geomorfologice active: estul cartierului Tudor Vladimirescu și cartierul
Luizoaia, unde sunt localizate locuinţele individuale. Zona de platou este ocupată de cartierele
rezidenţiale.
Celelate zone ale teritoriului SDL prezintă stabilitate geomorfologică, acestea fiind amplasate
pe porțiunea de platou caracterizată de un plan foarte uşor înclinat de la nord-vest spre sud-est
(200-160 m), înclinare conformă cu cea a profilului longitudinal al reţelei hidrografice .

2.1.4 Patrimoniul arhitectural şi cultural - maximum 0,5 pagină
Spațiul geografic ocupat de teritoriul SDL are însăși în componența sa, mai ales în partea de Sud
al acestuia, câteva dintre principalele edificii ale orașului, reprezentate în principal de Ansamblul
urban monument istoric „Piaţa 1 Decembrie 1918” - BT-II-a-A-01849 și BT-II-a-A-01850 ,
Ansamblul urban I „ str.1 Decembrie 1918”- BT-II-a-A-01854, Ansamblul urban I „ str.1 Decembrie
1918”- BT-II-a-A-01856, Ansamblul urban II „ str.1 Decembrie 1918”- BT-II-a-A-01853 - Centrul
Vechi al municipiului Botoșani este partea cea mai veche a oraşului, din punct de vedere
arhitectonic, care grupează un număr mare de clădiri cu destinaţie comercială, datând din secolele
XVII - XVIII. Clădirile sunt dispuse sub formă de L, iar faţadele spre stradă au forme arhitecturale
din cele mai diverse, mai ales de factură apuseană, prelucrate creator în forme tradiţionale,
specifice acestui tip de construcţii. Curţile interioare prezintă ordonarea clasică a caselor de
târgoveţi, cu galerii din stâlpi de lemn, balcoane din fier forjat şi geamlâcuri susţinute de console
de lemn profilate. Centrul Vechi a fost recent reabilitat printrun proiect cu finanţare europeană.
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Alte clădiri cu valoare arhitectonică deosebită, amplasate în zona protejată cu valoare istorică:
„Casă” str.1 Decembrie 13 – BT-II-a-A-01851, „Casă” str.1 Decembrie 17 – BT-II-a-A-01852, Biserica
„Uspenia”- BT-II-a-A-01855, Casa Silion - BT-II-a-A-01866 , Casa Ciomac-Cantemir, azi sediul
Funfdației Ștefan Luchian- BT-II-a-A-01943, Casa Sofian – BT-II-a-A-01946, etc., dar și sediile unor
instituții precum Serviciul Public de Asistență Socială sau Oficiul Județean de Poștă.

2.2. Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL (inclusiv ZUM)
2.2.1. Studiul de referință reprezentativ la nivelul populației din teritoriul SDL - maximum 1
pagină
Pentru elaborarea SDL s-a realizat un Studiu de referință20 la nivelul teritoriului SDL (2 ZUM-uri și
ZUF aferent), fundamentat pe o metodologie de eșantionare și pe date statistice puse la dispoziție
de Primăria Boroșani, Direcția Județeană de Statistică, DGASPC, ISJ, Poliția locală, AJOFM etc.
Pentru realizarea studiului 21s-au utilizat metode de cercetare cantitativă (anchete de teren) și
calitativă (focus-group).
Cercetarea cantitativă (anchete de teren)
Populația țintă se distribuie pe doua areale distincte ce compun împreună întreg teritoriul SDL.
•
Areal 1 – ZUM destratificare (2 ZUM selectate, din cele 3 existente in Municipiul Botoșani),
populație marginalizată conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate. În ZUM-uri s-a efectuat
evaluarea în cadrul unei analize de tip exhaustiv populației, criteriul fiind gospodăria. Total
chestionare realizate în Areal 1 = 1238 persoane, respectiv 323 gospodării, din care 695 persoane
(214 gospodarii) în ZUM 1 și 683 persoane (109 gospodarii) în ZUM 2.
•
Areal 2, ZUF stratificare - zona limitrofă ZUM, populație cu nivel de marginalizare cu
dispersie standard (zone limitrofe ZUM, stabilite în funcție de teritoriului SDL ce urmează a fi
delimitat). În cursul cercetării s-au aplicat chestionare în zona urbană funcțională. Unitatea de
eșantionare a fost Gospodăria. Tipologia eșantionări: stratificata, multistadială, probabilistă.
Total chestionare realizate în Areal 2 = 569 persoane, respectiv 266 gospodării.22
Scopul Studiului de referință a furnizat date statistice care fundamentează Analiza diagnostic a
nevoilor și problemelor populației din zonele distincte, inclusiv ZUM, din teritoriul SDL pe care GAL
vizează să le soluționeze.
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ANEXA 2: Declarație pe propria răspundere privind datele utilizate în cadrul Studiului de referință, cu asumarea faptului că, în
situația în care, pe parcursul verificărilor, se vor identifica date incorecte/nereale, SDL va fi declarată neeligibilă.
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ANEXA 3: Metodologia și instrumentele de cercetare (chestionarul/ chestionarele și ghidurile de interviuri/focus grup) folosite în
Studiul de referință .
22
ANEXA 4: Baza de microdate primare rezultată din Studiul de referință va fi anexată la SDL în format .XLSX (Excel).
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Din rezultatele Studiului de referință a rezultat că, din punct de vedere al etniilor, populația din
fiecare zonă este:
Ponderea populatiei rrome Teritoriu SDL:
Nr.
Indice ponderare
Pondere rromi raportat la
ZONA
Rromi
Persoane
(raportare
la
total
total populatie
(Cf. INS)
populatie)
ZUM 1
812
4.04%
51.65%
2.08%
ZUM 2
683
3.40%
88.95%
3.02%
ZUF
18.594
92.56%
6.15%
5.69%
TOTAL
20089
100%
100%
10.79%
ANEXA 2, ANEXA 3, ANEXA 4
2.2.2. Validarea și declararea zonei/ zonelor urbane marginalizate - maximum 2 pagini
Cele doua ZUM analizate se suprapun în totalitate peste două zone din cadrul Atlasului Zonelor
Urbane Marginalizate, având cod mapa recensământ 357400363, respectiv 357400279.
Datele din studiul de referință pentru verificarea pragurilor minimale sunt următoarele:
Categorie/ total
persoane recenzate in ZUM
persoane 18-64 ani
persoane peste 65 ani
Adulti (18+)
tineri 0-17 ani
Persoane 15-64
persoane 15-64 ani care au absolvit maxim 8 clase
persoane cu dizabilități
locuințe recenzate
locuințe supraaglomerate (< 15,33 m2 pe persoană)
gospodării ce nu dețin locuința în proprietate
personală
persoane de etnie romă

Volum in sub
eșantion ZUM 1
695
364
40
404
291
402
303
114
214
173
154

Volum in sub
eșantion ZUM 2
543
336
23
359
184
362
277
85
109
84
73

359

483

Dimensiune

Indicatori cheie

Capital uman

Proporția populației de 15-64 de ani

Prag
minimal
22%

ZUM 1

ZUM 2

75%

77%
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Ocuparea
forței
muncă

Locuire

Populație
rromă

care a absolvit maxim 8 clase
(gimnaziu)23
Proporția persoanelor cu dizabilități,
boli cronice sau alte afecțiuni care le
limitează activitățile zilnice
Proporția copiilor și adolescenților (017 ani) din populația totală
Proporția persoanelor de 15-64 ani care
nu sunt încadrate pe piața formală a
muncii (salariați cu contract de muncă
sau lucrează oficial pe cont propriu, cu
de sau fără angajați - patron sau
administrator de firmă, PFA, AF,
întreprindere
individuală,
liber
profesionist) și nici nu urmează o formă
de învățământ
Proporția locuințelor supraaglomerate
(< 15,33 m2 pe persoană)
Nesiguranță
locativă:
proporția
gospodăriilor ce nu dețin locuința în
proprietate personală
Pondere populație romă24 10% din total
populație in ZUM

8%

16%

16%

20,5%

42%

34%

22,5%

62%

72%

54%

81%

77%

12%

72%

67%

10%

51,65%

88,95%

Luând în considerare indicatorii anterior precizați, Zonele Urbane Cartierul Tineretului, respectiv
Centru Vechi pot fi declarate de către GAL Zone Urbane Marginalizate roma25.
În acest subcapitol sunt prezentate datele care stau la baza SDL, așa cum au rezultat acestea din
Studiul de referință. Teritoriul SDL delimitat la nivelul Municipiului Botoșani se găsește chiar în
centrul localității, fiind format din arealul delimitat de străzile: Tomis nr. 1-27, Zimbrului nr. 1-31 ,
Împărat Traian nr. 17-73, 20-108, Săvenilor nr. 1-59, 2-40, Tudor Vladimirescu nr. 1-7, 2-96,
Victoriei nr. 1 – 41, 1Decembrie nr. 1-89, 20-58, Calea Națională nr. 79-97E, 52-62, Octav Onicescu
nr.62-70, Împărat Traian nr. 17-73, 20-108 si Libertății nr.2-30. Teritoriul SDL prezinta un grad
23

Conform declarării nivelului de educație de către capul de familie sau autodeclararii educatiei in cadrul cercetării în teren

24

Conform autodeclarării în cadrul cercetării realizate în teren

25

ANEXA 5: Decizia GAL privind delimitarea teritoriului SDL şi declararea ZUM selectate din teritoriul SDL (care în prealabil au fost
validate)
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ridicat de eterogenitate, cuprinzând atât două Zone Urbane Marginalizate (ZUM), ZUM 1 (cod
mapa recensământ 357400363) și ZUM2 (cod mapa recensământ 357400279) – care se suprapun
în totalitate cu sectoare de recensamânt identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor
Urbane Marginalizate-cât și zona cu un nivel social mediu sau ridicat, din punct de vedere al
indicatorilor ce vizează locuirea, deprivarea materială, ocuparea (zona funcțională). Cele 2 zone
ZUM au fost validate, declarate și asumate de Comitetul Director al GAL. De asemenea s-a făcut
analiza diagnostic la nivelul tuturor zonelor din teritoriul SDL, cu accent pe cele 2 zone ZUM. Au
fost identificate nevoile, resurselor și problemelor specifice ale categoriilor de persoane aflate în
risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul SDL. O atenție deosebită a fost acordată
populației de etnie romă.
ANEXA 5: Decizia GAL privind delimitarea teritoriului SDL şi declararea ZUM selectate din
teritoriul SDL (care în prealabil au fost validate)

2.3 Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriului SDL
2.3.1 Populaţia şi caracteristicile demografice - maximum 2 pagini
Datele privind numărul de locuitori, structura populației pe categorii de vârstă, gen, etnie in
cadrul SDL, pe cele 3 zone distincte, ZUM 1, ZUM 2 si ZUF evidențiază câteva aspecte relevante din
punct de vedere al obiectivelor studiului: La nivelul ZUM 1, dintr-un total de 695 de persoane
aferente celor 214 gospodării în care s-au aplicat chestionare, ponderea majoritară de 51,65% o
reprezintă cetățenii de etnie rromă, în vreme ce cetățenii români dețin o pondere de 48,35%. Din
cei 695 persoane majoritatea 364 sunt femei, în vreme ce 331 sunt bărbați. Din punct de vedere
al încadrării în categoria de vârstă 42% din populație o reprezintă minorii, 53% adulții și 5%
vârstnicii. Populația zonei ZUM 1 este astfel o populație de etnie rromă preponderent tânără, mai
ales formată din femei și copii, cu grad ridicat de excluziune ca urmare a criteriilor de vărstă și
apartenență de gen. La nivelul ZUM 2, din cele 543 de persoane care au raspuns chestionarelor
302 sunt femei si 241 bărbați, iar un nr de 483, respectiv un procent de 88,95% sunt cetățeni de
etnie rromă,. Structura pe vârste ne arată și în această zonă că minorii dețin un procent de 34%,
populația adultă 62 % iar vârstnicii doar 4%. Si populația ZUM 2 este o populație de etnie rromă
preponderent tânără, mai ales formată din femei și copii, cu grad ridicat de excluziune ca urmare a
criteriilor de vârstă și apartenență de gen. In cadrul ZUF, din cele 20.089 persoane din SDL , sunt
incluse 18.594 persoane, respectiv 92.56%. Comunitatea rromă în cadrul ZUF este de 5,65%,
rezultand , la nivelul teritoriului SDL un procent de 10.79% . În ZUF au fost aplicate chestionare pe
un eșantion reprezentativ format din 569 persoane din 266 de gospodării. Din acestea 307 sunt
femei si 262 bărbați, ponderea populației feminine păstrând trendul ascendend de la nivelul
întregului SDL.
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Nivelul de educație al adulților la nivel de teritoriul SDL se pozitionează ca valoare modală la
nivel de 8-9 clase (studii gimnaziale), 31 % dintre adulții recenzați din ZUM 1 și 32% din cei din
ZUM 2 declarând că ultima scoală absolvită este școală gimnazială. Media este cu doar 10 procente
sub cea a ZUF unde populația declară în procent de 44% că ultimele studii absolvite sunt cele
liceeale. Cu toate că în ambele ZUM-uri investigate cea mai mare proporție o au persoanele
absolvente de gimnaziu, nivelul celor care au absolvit maxim 4 clase (fără scoală + scoală primară)
este de 41%-ZUM1, respectiv 47%-ZUM 2, un nivel îngrijorător de ridicat.De asemenea, se observă
că nivelul de instruire al celor domiciliați în ZUM 2 (Centrul istoric) este mult mai precar, cu un
grad de analfabetism de 20%. Situația educatională în rândul adulților din Zona Urbană
Functională prezintă un nivel mult mai ridicat, mai ales în sfera absolvenților de liceu și al celor cu
studii superioare, care întrunesc cumulat 61%. Chiar dacă procentul celor fără scoală și cu scoală
primară absolvită este redus, acest fapt nu pare să decidă semnificativ în ceea ce privește accesul
la un loc de muncă. Se va observă în capitolul dedicat Ocupării că persoanele neocupate reprezintă
27% din forță de muncă activă. Amintim aici acest aspect întrucât el reprezintă un semnal de
alarmă asupra nevoilor de calificare/recalificare/formare profesională necesare locuitorilor în
vederea găsirii unui loc de muncă. Datele privind participarea la educație a copiilor (0-17 ani),
rata abandonului școlar și rata părăsirii timpurii a școlii, motivele abandonului şcolar şi ale
părăsirii timpurii a şcolii pun în evidență următoarele:
Abandonul școlar este evident în rezultatele obținute 28% din populația ZUM1 și 27% din
populația ZUM 2 declarând că nu au absolvit nicio scoală, aceste procente fiind de pană la 7 ori
mai mari decât media existentă la nivelul ZUF (4 %).În condițiile în care grădinita/creșă nu este
obligatorie, se observă că foarte multe persoane preferă să își ingrijească acasă copiii, cu
precădere în ZUM-uri. Nici situația inregistrată în Zonă Functională nu este una imbucurătoare un
procent de 28% dintre copii nu sunt înscriși în invătămantul preșcolar.Despre înscrierea la cresă nu
poate fi vorba, indiferent de domiciliul rezidenților, nefiind înregistrat niciun caz.
Participarea scolară este ingrijorătoare, în special în ZUM 2 (Centrul Istoric al Botosaniului), 14%
dintre copiii cu vârstă potrivită nefiind înscriși.Totodată se remarcă nivelul ridicat al minorilor
înscriși la scoală, dar aflați în risc de abandon (28%-ZUM 1) și al celor care au abandonat ciclul
educațional (12%-ZUM 2). Chiar dacă în Zona Urbană Functională procentul celor care sunt în risc
de abandon/au abandonat școală este redus procentual (5%), ținând cont de dimensiunea
semnificativ mai mare a teritoriului, este un semnal de alarmă asupra intervențiilor necesare în
intreg teritoriul SDL pentru îmbunătățirea situației de fapt, prin programe fie de stimulare a
participării școlare, de tip Școală după școală, fie prin programe de tip A doua șansă.
Tendinţele demografice: adulți/ copii/ persoane peste 54 ani, persoane vârstnice etc. sunt
crescătoare pe segmentul de vârstă tineri, numărul minorilor fiind aproape egal cu cel al populației
adulte. La nivelul ZUM 1, din punct de vedere al încadrării în categoria de vărstă 42% din popluație
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o reprezintă minorii, 53% adulții și 5% vârstnicii. La niveul ZUM 2 structura pe vârste ne arată și în
această zonă că minorii dețin un procent de 34%, populația adultă 62 % iar vârstnicii doar 4%.
Atât la nivel ZUM 1, cât și la nivel ZUM 2 media de vârstă este scăzută, fiind poli semnificativi de
creștere demografică. Cele două zone ZUM înregistrează cea mai mare proporția de tineri, aproape
jumătate din populația SDL. Rata de îmbătrânire este scăzută. De remarcat în acest context
ponderea foarte mare a minorilor la jivelul ZUM 1, un procent de 42% ceea ce marchează nevoia
acută a comunității pentru servicii socio medicale și mai ales educaționale.Proporția populației de
15 -64 de ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este de peste 1/3 din totalul populației în
ambele zone ZUM. In rândul persoanelor în vârstă de muncă se observă, cu precădere în cele
două ZUM-uri, nivelul redus de instruire, in conditiile in care peste 75% dintre acestia au până în
8 clase absolvite. Situația este mai încurajatoare în cazul Zonei Urbane Funcționale, procentul celor
cu studii mai mari de Gimnaziu fiind de 86%
Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile
zilnice raportat la numărul populației este de 16% dar raportat la nr de gospodării este de 41%
ceea ce înseamnă ca aproape în 1 din 2 gospodării se află pe persoană cu dizabilități etc.
Proporția copiilor (0-17 ani) din populația totală este de 42% la nivelu ZUM 1 și 34% la nivelul
ZUM 2, peste dublulul înregistrat la nivelul ZUF și SDL.
2.3.2 Ocupare, mediul de afaceri și protecţie socială - maximum 2 pagini
Total populație ocupată (distribuția pe sexe, gen, categorii de vârstă, sector de activitate) se
prezintă astfel:
Tinerii (16-24 ani) care nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează o formă de educație sau
formare, șomeri, persoane inactive, tinerii NEETs, au o pondere de 38% la nivelul întregului SDL,
procentele la nivelul Zum1 și Zum 2 fiind îngrijorătoare, de 55, respectiv 66%. Aceasta arată pe de
o parte gradul de absorbție de către piața neagră a forței demuncă, în special în sectorul
construcțiilor, a acestora, cât și tendința de creșterea a fenomenului infracțional și a
infracționalității juvenile în aceste comunități.
Proporția persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii (salariați cu
contract de muncă sau lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - patron sau
administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere individuală, liber profesionist) și nici nu urmează
o formă de învățământ este de 83% la nivelul ZUM 1 și 88% la nivelul ZUM 2.
Referitor la afacerile locale și situația locurilor de muncă situația este următoarea:
Gradul de ocupare al populației este unul foarte scăzut 17% în ZUM 1 și 12% în ZUM 2, cu efecte
evidente asupra condițiilor de viață în ansamblul lor și cu consecințe pe termen lung asupra
gradului de sărăcire a populației din zonă, coroborat cu crearea unui sistem de dependență de
autorități și de asistare socială (29 % la nivelu Zum 1 – asistați sociali, șomeri, pensionari și 33% la
nivelul ZUM 2).
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Raportat la numărul de gospodării înregistrate in ZUM 1, din 115 gospodarii (54%) cel puțin o
persoană îsi caută un loc de munca. In ZUM 2, în 80 dintre gospodarii cel puțin o persoana isi cauta
un loc de munca (74%).
Populația, confom datelor furnizate de Primărie și INS, activează în principal în industrie,
construcții și servicii;
În imediata vecinătate a ZUM Centrul Istoric este situat incubatorul de Afaceri, din Str. Poștei nr. 9;
Principalele surse de venit ale populației și situația financiară (venituri și cheltuieli) atât în ZUM
1, căt și în ZUM 2 sunt ajutoarele sociale 51, respectiv 63%, alocațiile 57, respectiv 49%. Veniturile
din ocupare sunt aproape egale ca pondere cu cele din pensii, raportul fiind de 25 la 23.
Cei mai mulți angajați din Municipiul Botoșani lucrează pentru firme din domeniul textil și
al construcțiilor. Cel mai mare angajator privat este societatea din domeniul textul Formens26 cu
1015 salariați. Pe locul doi se situeaza Artsana cu 905 angajați, iar pe trei Grief Flexibles cu 749
salariați. Alți mari angajarori prinați, cu peste 300 angajați sunt Serconf, Conted, Carreman, DolyCom, Urban Serv, GT Copany, Elsaco sau Rolana Tex.
Din punct de vedere al angajatorului public, cea mai mare unitate este Spitalul Județean cu
peste 2000 de angajați, urmat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu
peste 1000 angajați și Inspectoratul Județean de Poliție cu peste 800 angajați.
2.3.3. Locuire și acces la utilităţi - maximum 2 pagini
Nu au fost inregistrați copii și tineri ai străzii, persoane fără adăpost în raza Teritoriului SDL, nici
în raza celor două ZUM și nici în Zona Funcțională.
Numărul total de locuinţe, este de 8263 din care majoritatea sunt locuințe sociale sau locuințe
ieftine/ cu caracter social/ închiriate de autoritatea publică locală sau cu titlu gratuit.
ZUM1 se caracterizează prin condiții de locuire bloc tip ghetou în procent de 100%, cu acte de
proprietate (28%) sau locuire (28%) pe apartamente sau teren (26%).
ZUM 2 se caracterizează prin locuințe tip casă de locuit, foarte degradate fizic, unde populația
trăiește cu acte de proprietate (33%) sau locuire (33%) pe apartamente sau teren (29%).
Proprietatea asupra locuinţelor este de sub 1/3 la nivelul celor două zone ZUM. Ponderea foarte
mare a populației care trăiește în cele două ZUM fără acte de proprietate sau acte de locuit fac ca
aceste imobile, „bunuri publice” să fie foarte degradate iar interesul celor care locuiesc în ele
pentru a le păastra, îngriji și repara să fie unul foarte scăzut, situația lor locativă fiind una incertă.
Această situație face ca nesiguranța locativă să fie foarte ridicată.
Proporția locuințelor supraaglomerate este foarte mare. În cele 2 zone ZUM suprafața în mp pe
persoană la nivelul fiecărei gospodării este de 6,27 mp în ZUM 1 și 10,4 mp în ZUM 2 jumătate din
media de 25,8% mp per persoană existentă la nivelul SDL.
26

Conform Camerei de Comerț și Industrie Botosani
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Starea și calitatea locuinţelor este precară, condițiile de locuire sunt de tip ghetou sau case foarte
degradate fizic.
Sub jumătate din locuințe sunt dotate cu bucătărie și baie. Locuirea în condiții de sărăcie și igienă
precară sunt puse în evidență și de media camerelor aferente unei gospodării 1- 2 camere per
gospodărie.
Conectarea locuințelor la utilități (alimentarea cu apă, sistemul de canalizare, gaze naturale şi
energie termică, energie electrică, serviciul de salubrizare locală); pentru ZUM 1 arată că doar
30,37% din gospodării au apă curentă, doar 28,5 canalizare, doar 27,5 sunt racordate la rețeaua de
gazeși doar 19% au acces la servicii de internet, față de procentele cuprinse între 95 și 52%
existente la niveleul SDL. La nivelul ZUM 1 locuințele sunt deficitare din puncte de vedere al
utilităților la nivelul racordării la rețeau de gaze, doar 16,51% din locuințe fiind racordate. Accesul
la celelate utilități este în parametrii normali, comparabili cu cei existenți la nivelul întregului SDL.
Situația de locuire este una de îndatorare, peste 60% din populație înregistrând datorii la utilități
și procente între 7 și 17% înregistrând datorii la nivelul plății chiriei, procente foarte mari față de
situația de sub 1% a datornicilor la utilități și chirie existenți la nivelul SDL.
2.3.4 Accesul la instituții și servicii publice - maximum 1 pagină
Accesul la majoritatea instituțiilor și serviciilor publice este mulțumitor pentru populația din cele 2
zone ZUM și SDL, problema identificata fiind în zona accesului la locurile de muncă, iar pentru ZUF
al accesului la piața agroalimentară.
Analiza datelor la nivelul comunității arată că populația nu consideră că există probleme la nivelul
serviciilor sociale/ medicale/ socio-medicale sau a celor serviciile educaționale. Sunt semnalate
probleme la nivelul serviciilor culturale și recreaționale, al transportului public (legat în sspecial de
accesul la locul de muncă), la nivelul lipsei spațiilor de recreere și de petrecere a timpului liber,
parcurile, terenurile de sport, locurile de joacă pentru copii, al locurilor de parcare, a stării generale
a locuințelor și a condițiilor de locuit .
Pesimismul social referitor la locuire vizează, ca și în cazul aspectelor anterior menționate atât
situația zonei în care locuiesc cât și a propriei locuințe. Problemele identificate se referă la lipsa
locurilor de joacă, a spațiilor verzi, a parcurilor și locurilor de petrecere a timpului liber și a
aspectului general al zonei, ceea ce indică un grad ridicat de nemulțumire a populației cu privire la
aspectul general al zonei. Gradul de nemulțumire este întregit și de lispa locurilor de muncă în
zonă identificată la nivelul ambelor ZUM cât și la nivelul SDL.27
ANEXA 6: Tabelul 2 completat cu date referitoare la principalele servicii de sănătate, educaţie,
recreere, precum şi la infrastructura medico-socială existentă.
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infrastructura medico-socială existentă.
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2.3.5. Analiza problemelor comunitare ale diferitelor zone distincte din teritoriul SDL, cu accent
pe ZUM
2.3.5.1. Persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială - maximum 3 pagini
Gradul de confruntare cu deprivarea materială severă a gospodăriilor investigate (condiții de trai
extrem de limitate din cauza lipsei resurselor) înregistrând cel puțin 4 din cele 9 elemente de
deprivare care acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunuri de folosință
îndelungată este urmatorul: Teritoriul SDL înglobează un areal în care coeficienții de calitate a
vieții sunt mai scăzuți comparativ cu media la nivelul Municipiului Botoșani, incluzând grupuri în
care sărăcia și excluziunea socială sunt severe.
Principalele arii defavorizate din teritoriul SDL sunt Zona 1 – Parcul Tineretului (ZUM 1) și Zona 2 Centrul istoric (ZUM 2).
Risc de sărăcie:
Conform ultimelor date INS (Tempo Online) referitoare la pragul saraciei relative stabilit la nivelul
anului 2015, venitul /cap de adult este de 6169 lei/an, respectiv 514,08 lei/luna
Calcul ponderi:
Criterii:
Nr adulți
Nr. gospodării
Mediana
veniturilor/cap
adult
Nr. adulți in cu venituri sub
pragul săraciei relative
Nr. gospodării cu veniturile
adulților situate sub pragul
riscului de saracie
Pondere adulti in risc
saracie
Pondere gospodarii in care
adultii au venituri sub

Zona
Urbana Teritoriu SDL
Functionala
(pondere)

ZUM 1

ZUM 2

404
persoane
214
gospodarii

359
persoane
109
gospodarii

650 lei/luna

338 lei/luna

1050 lei

200
persoane

241
persoane

97 persoane

92
gospodării

71
gospodării

45 gospodării

50%

67%

20%

43%

65%

17%

481 persoane
266 gospodarii

23%

20%
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pragul riscului de saracie
Risc de deprivare materială severă.
Gradul de confruntare cu deprivarea materială severă a gospodăriilor investigate (condiții de trai
extrem de limitate din cauza lipsei resurselor) înregistrând cel puțin 4 din cele 9 elemente de
deprivare care acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunuri de folosință
îndelungată este urmatorul:
ZUM 1 = 98,13%
ZUM 2 = 92,66%
ZUF = 40.98%
Teritoriu SDL (ponderat) = 45,05%
(reprezintă procentul gospodăriilor care se confruntă cu deprivare materială severă)
Analizând fiecare indicator al confruntării materiale severe,
teritoriului SDL, situația se prezintă astfel:
Indicatori deprivare materială severă
ZUM 1
ZUM 2
- NU IȘI PERMIT să plătească chiria sau facturile la
91,59% 80,73%
utilități,
să asigure încălzirea adecvată a locuinței, 96,73% 79,82%
să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
98,60% 98,17%
să mănânce carne/pește/un echivalent
98,13% 79,82%
proteic în fiecare zi,
o săptămână de vacanță departe de
98,60% 95,41%
casă,
un autoturism,
98,60% 93,58%
o mașină de spălat,
59,81% 30,28%
un TV color,
46,26% 21,10%
un telefon.
44,39% 13,76%

procentual, pe fiecare zonă a

37,97%

Teritoriu SDL
(Ponderat)
41,59%

41,73%
80,08%
39,47%

45,25%
81,44%
43,21%

66,54%

68,82%

54,14%
9,77%
6,39%
5,26%

56,43%
12,49%
8,50%
7,13%

ZUF

Gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.
Intensitatea muncii
ZUM 1
ZUM 2
Zona
Urbană
gospodarii/ persoane:
Funcțională
Proporția gospodariilor cu
61%
75%
30%
intensitate redusa a muncii
Proportia persoanelor in 67%
83%
27%

Teritoriu SDL
(Ponderat)
33%
31%
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gospodarii cu intensitate
redusa a muncii
Concluziile asupra datelor prezentate mai sus sau direct în tratarea Grupului Tinta, la nivelul
teritoriului SDL, conform studiului de referință sunt:
- Volumul cel mai ridicat al persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială se
înregistrează în situația de Deprivare materială severă, cu un procent de 45,05% la nivelul
Teritoriului SDL, respectiv 98,13% în ZUM 1, 92,66% în ZUM 2 și 40,98% în Zona Urbană
Funcțională
- Volumul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, poziționându-se atât atât sub
pragul riscului de sărăcie, confruntându-se cu deprivare materială severă și în gospodării cu o
intensitate extrem de redusă a muncii este foarte ridicat, peste 23% la nivelul intregului teritoriu
SDL, respectiv peste 50% ZUM 1, peste 67 % în ZUM 2, peste 20% în Zona Urbana Funcțională.
- rata sărăciei relative înregistrate, conform definiției pragului riscului de sărăciei este ridicată;
Principalele componente ale riscului de sărăcie și excluziune sunt condițiile de viață foarte precare
și gradul scăzut de ocupare.

2.3.5.2. Problemele comunitare din perspectiva cetățenilor și a autorităților/instituțiilor
- maximum 1 pagină
Probleme legate de locuință și acces la utilități identificate prin studiu vizează starea avansată de
degradare a imobilelor, accesul dificil la locul de muncă și pentru ZUM 2 la piața agroalimentară.
Există de asemnea un grad ridica de nemulțumire referitoare la spațiile comune, caracterizată
prin lipsa igienei și a condițiilor decente în spaiile comune, lipsa spațiilor verzi, a parcurilor, și
locurilor de petrecere a timpului liber pentru adulți și copii.
Proximitatea locuinței față de instituțiile statului și serviciile de interes public se situează în limite
normale.
Devianța în proximitate este asociată fenomenelor de abandon școlar, în creștere, vagabondaj și
delicvență juvenilă ca și consecințe ale abandonului școlar.
Accesul la servicii comunitare se face relativ ușor nefiind semnalate probleme în acest sens.
Coeziunea socială este dată mai degrabă prin raportarea la societate în ansamblul ei, în situații
specifice care țin de apartenența de grup. Nu a fost identificată la nivel constructiv de colaborare
în găsirea de soluții concrete la nivelul comunității.
Asumarea unei etichete negative se face prin apartenența la comunitatea rromă, termenul de
țigan fiind folosit în toate contextele cu referire la comunitatea din ZUM 1 și Zum 2 exclusiv în sens
negativ. Nu există un sentiment de apartenență, de identificare cu teritoriul din care fac parte,
lipsește mândria de a aparține locului. Accentuarea acestei etichete negative de „țigan’ se face
prin corborare cu ideea de lene, hoție, vagabondaj, mizerie, termeni care însoțesc pe cel de țigan

33

(„țigna hoț”, „țigan leneș”, „țigan jegos” etc). Pesimismul social este identificat prin asocierea cu
propria percepție și gradul de mulțumire al cetățenilor din ZUM 1 și Zum 2 cu privire la condițiile
de locuit, majoritatea dorindu-și să părăsească zona. Teme discriminării este speculată de
populația din ZUM-uri acestea punând pe seama situației de populație minoritară toate eșecurile
înregistrate în zona ocupării și a accesului la servicii educaționale de calitate.
Exagerarea pauperității este alimentată de procentul foarte mare peste 70% de persoane fără
ocupare, dependente de ajutoarele sociale fenmen care a creat în ultimii ani motivația necesară
creării și dezvoltării unui comportament asistat pentru popluația din cele 2 zone Zum idnetificate
la nivelul Municipiului Botoșani.
2.4. Acțiunile desfășurate anterior în teritoriul SDL - maximum 4 pagini

Titlul proiectului:
Perioada:
Bugetul (în lei):

Sursa de finanțare:

Aplicantul:
Partenerii:

Principalele activități:

Reutilizare clădire în scopul transformării în centru social în
Municipiul Botoșani
19.08.2010 – 19.08.2012
3.928.111,44
Fondul European de Dezvoltare Regionalã în cadrul Programului
Operațional
Regional
2007-2013 Axa
prioritarã 1 ”Sprijinirea dezvoltãrii durabile a orașelor - poli
urbani de creștere”
UAT Municipiul Botoșani
Nu este cazul
Reabilitarea și schimbarea destinației clădirii degradate din Str.
Tineretului nr.4 în suprafața totală de 689,2 mp, din municipiul
Botoșani în vederea reutilizarii acesteia pentru a deservi unui
centru pentru îngrijirea copiilor aflați în situație de risc social, pe
parcursul a 24 luni, prin:
reabilitarea fațadelor și acoperișului; reorganizarea și
recompartimantarea spațiului interior pentru a răspunde
necesităților serviciului de asistență socială din municipiul
Botoșani; realizarea unor noi compartimentari, în concordanță cu
necesitățile funcționale din tema de proiectare; realizarea unui
termosistem în grosime de 10 cm, la pereții exteriori, și a unei
izolații termice peste ultimul planșeu; construirea unei rampe de
acces pentru persoane cu handicap; realizarea unei șarpante din
lemn cu învelitoare din tablă; refacerea trotuarelor perimetrale ale
clădirii pentru a împiedică infiltrarea apei din precipitații la

34

fundații; executarea la interior a pereților pentru compartimentare
din gips carton, finisajele vor fi din materiale de calitate superioară,
adaptate destinației fiecărei încăperi: var lavabil la pereți și tavane,
pardoseli din tarkett, placaje din gresie și faianță la grupurile
sanitare, casă scării și holuri acces; prin realizarea tâmplăriei din
PVC, imitație lemn, cu geam termopan.

Numărul și tipul grupului țintă
vizat:

Zona distinctă din teritoriu:
Stadiul:

numărul total al copiilor aflați în situație de risc social din zona de
acțiune urbană a municipiului Botoșani, beneficiari ai rezultatelor
proiectului. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați: de
populația din zona de acțiune urbană a municipiului Botoșani:
49227 locuitori la populația zonei de acțiune urbană, conform
recensămantului din 2002.
Numărul de copii care care vor beneficia de reutilizarea clădirii în
scopul transformării ei în centru social în municipiul Botoșani: 24
de copii
Numărul de angajați beneficiari ai serviciilor sociale: 5 persoane
(orientativ)
ZUM 1 conform Teritoriului SDL, zonă roma
Finalizat

Aplicantul:

Reabilitarea, modernizarea parcurilor și a spațiilor verzi precum și
reabilitarea și modernizarea iluminatului ornamental aferent acestora,
în municipiul Botoșani, finanțat din Fondul European de Dezvoltare
Regională, în cadrul Programului Operațional Regional, Axă Prioritară 1Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere,
Domeniul Major de Intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare
urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.
20.08.2010 – 19.05.2013
1.772.681 Euro
Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului
Operaţional Regional, Axa Prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor-poli urbani de creştere, Domeniul Major de Intervenţie 1.1Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane
UAT Municipiul Botoșani

Partenerii:
Principalele activități:

Nu este cazul
reabilitarea a patru parcuri din municipiu – parcul Primăriei, parcul

Titlul proiectului:

Perioada:
Bugetul (în lei):

Sursa de finanțare:
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Junior, parcul Sucevei, parcul Tineretului, lucrări constând în reabilitare
alei, reabilitare fântâni arteziene, refacere spaţii verzi, plantare arbori
precum şi modernizarea iluminatului, arhitectural în cinci parcuri –
executare reţea subterană nouă 3.880 m, montare 161 de stâlpi şi 195
aparate de iluminat ornamentale moderne, realizând astfel peste
18.882 mp de spaţii verzi reabilitate şi modernizate, plantarea a 1017
arbori şi arbuşti ornamentali.

Zona distinctă din teritoriu:

Grup țintă:
-totalitatea populației din zonă de acțiune urbană a municipiului
Botoșani care va beneficia de rezultatele proiectului.
Beneficiari direcți:
-49227 locuitori ai municipiului Botoșani.
ZUM 1 , conform Teritoriului SDL, zonă roma

Stadiul:

Finalizat

Numărul și tipul grupului țintă
vizat:

Titlul proiectului:

Perioada:
Bugetul (în lei):

Sursa de finanțare:

Aplicantul:
Partenerii:

Principalele activități:

Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică
Botoșani, depus în cadrul Programul Operațional Regional, axă
prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenție 5.3 – Promovarea potențialului
turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii
atractivitătii României că destinație turistică.
04.06.2013 – 03.11.2014
446.819,56 lei
Programul Operaţional Regional, axa prioritară 5 “Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie
5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică.
UAT Municipiul Botoșani
Nu este cazul
Inființarea unui centru specializat de informarea şi promovare
privind atracţiile turistice din municipiul Botoşani si din zonele
asociate (evenimente culturale sau de afaceri, situri arheologice,
informaţii privind locurile de cazare, restaurante, cafenele,
posibilităţi de agrement). Crearea unui portal web cu informaţii
turistice la nivelul municipiului Botoşani, Dotarea cu echipamente
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hardware şi software (calculatoare, scanner, copiatoare, program
informatic de operare şi gestionare a informaţiilor turistice)
Numărul și tipul grupului țintă
vizat:

Turiștii extraregionali și intraregionali, tour- operatorii, unitățile
din domeniul turismului, unități din domenii conexe turismului

Zona distinctă din teritoriu:
Stadiul:

ZUM 2, conform Teritoriului SDL, zonă roma

Titlul proiectului:
Perioada:
Bugetul (în lei):

Sursa de finanțare:

Aplicantul:
Partenerii:

Principalele activități:

Numărul și tipul grupului țintă
vizat:

Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară în
judeţele Botoşani, Bistriţa–Năsăud şi Iaşi
22.12.2014- 31.10.2016
822.297,09 lei
Programului PA17/RO13 Promovarea diversităţii în cultură şi artă
în cadrul patrimoniului cultural european finanţat prin Granturile
SEE, program gestionat de Ministerul Culturii prin Unitatea de
Management a Proiectului.
UAT Municipiul Botoșani
U.A.T. Municipiul Bistriţa şi Asociaţia „Iubire şi Încredere” Iaşi
promovarea diversității multiculturale prin organizarea a 4
festivaluri (2 la Botoșani- din care 1 în ZUM 2 Centrul Vechi, 1 la
Iași și 1 la Bistrița) și a unor manifestări culturale (Iași), realizarea
unui film documentar privind cultura și tradițiile multietnice,
consolidarea dialogului intercultural şi dezvoltarea capacităţii de
colaborare şi extindere a posibilităţilor de derulare a unor activităţi
variate în domeniul artistic şi cultural la nivel regional şi
interregional prin organizarea a 12 workshop-uri cu specialiști în
cultură și arte ce au condus la elaborarea și tipărirea a 3 studii
sectoriale privind cultura și artele din cele 3 areale, diseminate
prin intermediul unei campanii de promovare și advocacy pentru
mediatizarea înţelegerii diversităţii culturale în România şi în ţările
SEE
Minoritătile etnice care locuiesc în judeţele Botoşani, Bistriţa
Năsăud şi Iaşi (romi, maghiari, germani, ucrainieni, evrei, armeni)
care vor putea să-și pună în valoare patrimoniul cultural al etniei
din care fac parte – cel puțin 200 de persoane; Artiști care
activează ȋn domeniul artei spectacolelor şi a artelor vizuale,
minimum 150 persoane participanţi la festivalurile organizate, cu
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accent pe cei rezidenți în arealele în care proiectul se
implementează;
specialiștii din cultură și artă din cele 3 judete Botoşani, Bistriţa
Năsăud şi Iaşi care vor participa la workshopurile organizate ȋn
cadrul proiectului – minim 180 de persoane Populaţia județelor
Botoşani, Bistriţa Năsăud şi Iaşi.
Zona distinctă din teritoriu:
Stadiul:

ZUM 2 , conform Teritoriului SDL, zonă roma
Finalizat

2.5. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului SDL - maximum 1,5 pagini
Întregul teritoriu al SDL ocupă parte importantă din centrul orașului Botoșani, cele două ZUM,
Zona 1 – Parcul Tineretului (ZUM 1) și Zona 2 - Centrul istoric (ZUM 2), ambele zone cu potențial
mare de dezvoltare, fiind puncte nodale în interiorul SDL.
Amplasarea lor este una strategică, revitalizarea acestora având rolul de a crește economic
comunitatea și a oferi exemple de bune practici pentru întregul oraș.
Elementele complementare cu referire la SDL așa cum sunt ele identificate prin cercetarea
cantitativ calitativă realizată în teren pot fi organizate distinct pe următoarele paliere:
1.
Apartenența la zonă și comunitate
Atât în focus grupuri, cât și în culegerea datelor pe bază de chestionar au apărut frecvent
sintagme care plasează cetățeanul în teritoriu și comunitate cu asumarea etichetelor cu cu
încărcătură negative;
Aproape toți participanții la focus grupuri au declarat că au rămas în zonă din diverse
constrângeri: lipsa de resurse, grija pentru familie etc. Inclusiv reprezentanții instituțiilor din zonă
au vorbit despre ”milă”, despre ”speranța că poate se schimbă ceva”, despre ”oferirea unei șanse”,
ca argumente ale rămânerii într-o poziție de decizie. Astfel, lipsa mândriei de a aparține locului
și comunității este o caracteristică a întregii comunități;
Pesimismul social este o altă caracteristică a acestei zone care apare în declarațiile
cetățenilor și motivează neîncrederea accentuată în inițiativele de schimbare sau de rezolvare a
problemelor existente la nivelul acestor comunități;
2.
Percepția față de propria persoană în raport cu zona/ teritoriul de apartenență
Specularea oportunităților de a obține avantaje pe baza discriminării pozitive “sunt și noi
amărâți” constituie aproape un stil de viață pentru comunitățile din cele două zone ZUM;
Cultura de supraviețuire a persoanelor marginalizate a determinat crearea de mecansime
de valorificare a resurselor simbolice: specularea temei discriminării (ajungand să fie invocată
frecvent de persoane rome în raport cu instituțiile pentru a justifica eludarea normelor);
Exagerarea pauperității în funcție de intuirea oportunităților pe care le pot avea ca urmare
a situației în care se află este un altă caracteristică a celor două ZUM.
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3.
Ierarhia funcțională la nivelul teritoriului
Ambele comunități sunt puternic structurate ierarhic, consolidate relațional prin înrudiri,
contează vocea comunității iar orice intervenție din exterior are nevoie de o perioadă de
decantare pentru a fi acceptată și, mai ales însușită de către comunități.
Autoritatea funcțională este cea a familiei extinse, aceasta impune regulile informale
respectate de comunitate;
Autoritatea se aplică la nivel de “bloc” sau “stradă” și este cel mai puternic mecanism zonal
de coerciție; intervențile de la nivelul SDL asupra teritoriului vor avea succes în strânsă legătură cu
identificarea și implicarea “șefilor” acestor structure ierarhice în organizarea și mobilizarea micro comunităților pe care le reprezintă.
3. Analiza SWOT – maximum 3 pagini
Poziționarea geografică
Puncte tari: Poziție centrală, în mijlocul Municipiului Botoșani;
Puncte slabe: N/A
Oportunități: Statutul de municipiu reședință de județ și apropierea față de granița cu Republica
Moldova și Ucraina
Riscuri: Existența riscului de manifestare a unor cutremure de suprafață de intensitate medie
Populația și caracteristicile demografice
Puncte tari: Populație tânără și aptă de muncă (61%) 18-64 ani;
Puncte slabe: Tendință de scădere și de îmbătrânire a populației, pe fondul ratei ridicate de
migrație externă și internă
Oportunități: Creșterea valorii indemnizațiilor pentru creșterea copiilor;
Riscuri: Migraţia populației apte de muncă (atât persoane înalt calificate cât şi necalificate) spre
alte centre urbane mai mari sau alte ţări.
Ocuparea, mediul de afaceri la nivel local și protecția socială
Puncte tari: Pondere mare a persoanelor în cautarea activă a unui loc de muncă (aproximativ
jumătate din ZUM) și conștientizarea necesității programelor de formare în scopul găsirii unui loc
de muncă;
Puncte slabe: Pondere redusă a populației cu studii superioare, pondere foarte redusă a gradului
de ocupare
Oportunități: În zonă există un mediu de afaceri dezvoltat față de restul județului (cele 7200 de
societăți comerciale și cei aproape 34.000 de salariați au o pondere de cca 75% din potențialul
județului Botoșani), numărul relativ mare de furnizori de servicii sociale, publici și privați;
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Riscuri: Orientarea investitorilor străini și autohtoni către pieţele emergente cu potenţial ridicat de
creştere, sprijin guvernamental insuficient pentru dezvoltarea sectorului IMM.
Educația
Puncte tari: Acces facil la unitățile de învățământ. Peste 94% dintre copii sunt înscriși la școală;
Puncte slabe: Risc de abandon școlar - 19% în întreg teritoriul SDL, de 4 ori mai mare în ZUM-uri
față de zona funcțională;
Oportunități: Creşterea interesului populației pentru învățământul tehnic și profesional și pentru
FPC, creşterea gradului de implicare a mediului privat şi non-guvernamental în furnizarea de
servicii educaţionale,
Riscuri: Infrastructura și dotarea deficitară a unor unități de învățământ, numărul redus al
persoanelor care participă la programe de formare profesională continuă;
Locuirea și accesul la utilități
Puncte tari: Conectare la electricitate pentru peste 99% din locuințe;
Puncte slabe: Infrastructură deficitară a rețelelor de canalizare, distribuție de gaze, sistem
centralizat de termoficare, iluminat public deficitar, grad crescut al infracționalității;
Oportunități: Includerea în SIDU și a unor proiecte de modernizare a rețelelor de utilități;
Riscuri: Creșterea prețului suportat de populație și agenți economici la utilități;
Accesul la instituții și servicii publice (în principal servicii sociale, medicale/ medico-sociale)
Puncte tari: Acces facil, instituții și servicii publice în proximitate;
Puncte slabe: Numărul crescut de persoane asistate social;
Oportunități: Numărul crescut de operatori de servicii sociale;
Riscuri: Lipsa de informații în privința serviciilor oferite de serviciile publice, supraaglomerarea
acestora;
Organizarea și coeziunea comunității și relațiile cu exteriorul
Puncte tari: Coeziune crescută între grupurile etnice
Puncte slabe: Populație segretată, lipsă de coeziune între etnii;
Oportunități: Dezvoltarea de programe interculturale, folosirea spațiilor din Zona Centru Vechi
pentru organizarea de evenimente publice
Riscuri: Zonele ZUM prezintă pericol mare de infracționalitate, motiv pentru care nu sunt
frecventate de populația Municipiului.
Proiecte desfășurate anterior în zonă
Puncte tari: Investiții în infrastructura, reabilitări fațade, modernizare spații publice urbane;
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Puncte slabe: Neimplicarea populației în protejarea investițiilor din zonă;
Oportunități: Fonduri europene și naționale pentru proiecte de dezvoltare a municipiilor;
Riscuri: Număr mare de proiecte depuse la nivel național și neselectarea/nefinanțarea proiectelor
depuse.

4. Procesul de implicare a comunităţii
4.1. Formarea și organizarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) - maximum 2 pagini
În vederea înființării Grupului de Acțiune Locală, la nivelul Primăriei Botoșani s-a derulat procedura
de achiziție a Serviciilor juridice de înființare GAL prin publicarea invitației de participare
nr.21373/18.09.2017 și a caietului de sarcini nr.20726/08.09.2017. În data de 20.09.2017 a fost
încheiat contractul de asistență juridică nr. 56/20.09.2017 cu Cab. Av. Lupașcu Simona care a
realizat toate demersurile necesare în vederea înregistrării/înființării noului GAL în Municipiul
Botoșani, astfel: a făcut rezervarea de denumire a GAL – “GAL Botoșani pentru viitor”, a elaborat
actul constitutiv GAL, a elaborat statutul GAL, a deschis contul patrimoniu și a depus sume aferente
din partea membrilor fondatori, a achitat taxele de înființare GAL, a întocmit și a depus la
judecătorie dosarul de înființare GAL (act constitutiv, statut, dovada rezervare denumire, contract
sediu social, dovada constituirii patrimoniului, documente referitoare la membrii GAL);28a înregistrat
GAL la Administrația financiară pe baza Sentinței civile de înființare GAL emisa de Judecătorie,
a depus solicitarea pentru obținerea autorizației de la Autoritatea Națională pentru Protecția
Datelor cu Caracter Personal;29
Întregul proces de constituire a asociației “GAL Botoșani pentru viitor” pentru viitor s-a finalizat în
data de 30.10.2017.30
Concomitent cu derularea procedurii de achiziție pentru serviciile juridice de înființare GAL,
Primaria Botoșani a trimis scrisori de invitație către toate instituțiile publice locale și județene
relevante (AJOFM, ISJ, DGASPC, DSP, IPJ, DJS etc), ONG-uri, reprezentanții sectorului privat, liderii
de opinie din comunitățile marginalizate, prezentând scopul și obiectivele proiectului și invitând
reprezentanții entităților să își exprime interesul de a face parte din GAL.
Pe data de 29.09.2017 s-a desfășurat conferința de deschidere a proiectului, la care au luat
parte toți reprezentanții entităților enumerate mai sus. Cu aceasta ocazie primarul Municipiului

28

ANEXA 7: Dovada referitoare la organizarea juridică a GAL în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005.
29

ANEXA 11: Dovada obținerii numărului de înregistrare în registrul electronic de evidență a prelucrărilor de date cu caracter
personal de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care atestă calitatea de operator
de date cu caracter personal, pentru domeniul specific (http://www.dataprotection.ro).
30

ANEXA 10: Documente suport care să dovedească organizarea funcțională a GAL-ului
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Botoșani a încurajat toți participanții să sprijine funcționarea GAL atât prin înscrierea în asociație,
cât și prin oferirea informațiilor necesare redactării SDL.
Pe data de 10.10.2017 a avut loc prima întrunire a membrilor fondatori și a membrilor
asociați ai Asociației Grup de Acțiune Locală ”Botoșani pentru Viitor“. 31
Cu ocazia acestei întâlniri s-au stabilit formele finale ale Actului constitutiv și a statutului
GAL și s-a votat componenta Comitetului Director.32
GAL Botoșani pentru Viitor a organizat pe perioada de implementare sprijinului pregătitor a 6
ședințe ale Comitetului Director pentru a asigura respectarea cerințelor DLRC pentru
elaborarea SDL, pe următoarele teme:
S1: Delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și declararea
ZUM din teritoriu, elaborarea Studiului de referință în data de 26.10.2017
S2: Principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în
teritoriul SDL și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință în data de 2.11.2017
S3 și S4: Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL
în data de 15.11.și 16.11.2017
S5: Prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor in teritoriu, cu precădere în
ZUM în data de 17.11.2017
S6: Decizie finală cu privire la conținutul strategiei de dezvoltare locala și cu lista indicativă de
intervenții în data de 28.11.201733
La ședințele CD au fost invitați în calitate de observatori, reprezentanți ai AMPOR/ADR si
AM/OIPOCU.
Personalul administrativ GAL (managerul GAL34 și asistentul administrativ GAL) au fost
angajați, prin concurs.
În vederea îmbunătățirii competențelor în domeniile vizate de SDL pentru personalul GAL,
Primăria Botoșani a derulat procedura de achiziție a Serviciilor juridice de înființare GAL prin
publicarea invitației de participare nr.120937/14.09.2017 și a caietului de sarcini
nr.20882/11.09.2017. În data de 10.10.2017 a fost încheiat contractul de servicii nr.
23458/10.10.2017 cu Asociația Șanse Egale pentru Persoanele cu Nevoi Speciale.
În perioada 20.11.2017-24.11.2017, managerul GAL și asistentul administrativ GAL alături de 6
persoane membre ale Adunării Generale GAL ”Botoșani pentru Viitor“, de expertul pentru romi
din Primăria Botoșani și de managerul de proiect au participat la cursuri de formare pentru
31

ANEXA 8: Procesul verbal al ședinței Adunării Generale pentru alegerea Comitetului Director și lista participanților (cu
semnături).
32
ANEXA 9: Componența Comitetului Director.
33

ANEXA 14: Documente suport privind conținutul și participarea la ședințele Comitetului Director GAL în care au fost abordate
cele 5 teme obligatorii
34
ANEXA 13: Fișa postului și curriculum vitae al managerului GAL
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îmbunătățirea competentelor în domeniile vizate de SDL/DLRC– planificare strategică, evaluare de
proiecte- 40 h cu module de dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și nediscriminare.35
ANEXA 7, ANEXA 8, ANEXA 9, ANEXA 10, ANEXA 11, ANEXA12

4.2 Animarea partenerilor locali și mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie
sau excluziune socială din teritoriul SDL
4.2.1 Animarea partenerilor locali- maximum 2 pagini
Instituțiile publice locale și naționale au fost consultate pe întreaga perioadă de
implementare a sprijinului pregătitor. Consultările au început în luna septembrie, imediat după
semnarea contractului de finanțare când au fost contactate instituțiile care puteau oferi informații
relevante pentru redactarea SDL (Direcția Județeană și Institutul Național de Statistică, AJOFM,
DGASPC, SPLAS, ISJ, Poliția, Prefectura etc). Toate aceste instituții au fost invitate și au dat curs
invitației la Conferința de deschidere a proiectului din data de 29.09.2017, alături de ONG-uri,
reprezentanți ai sectorului privat și reprezentanți din zonele urbane marginalizate.
Una din metodele folosite pentru realizarea Studiului de Referință a fost cercetarea
calitativă, realizată prin metoda focus-grup-ului. Pe parcursul derulării proiectului s-au organizat 4
astfel de întâlniri, una din ele cu reprezentanți instituționali, în data de 26.10.2017, organizată în
sala de ședințe a Consiliului Local Botoșani. Au participat reprezentanți de la: Instituția Prefectului,
Consiliul Judeţean, Primăria Botosani, Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția
Copilului, Serviciul Public Local de Asistență Socială, Direcția Județeană de Cultura, Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret, Casa Județeană de Pensii, Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură Botoșani, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Poliția Locală, Direcția
Județeană de Statistică, Penitenciarul Botoșani, Centrul Județean Antidrog, SC Locativa SA, Poliția
Municipiului Botoșani, Asociația Nevăzătorilor, Liceul Pedagogic Nicolae Iorga.
Participanții au lucrat pe ateliere, rezultând 3 liste cu propuneri de investiții sectoriale, în
domeniile social, educațional, infrastructură și locuire, multe dintre acestea regăsindu-se și în lista
finală de intervenții.
Reprezentanții instituționali au fost de asemenea prezenți la conferința de închidere a
proiectului, organizată în sala de ședințe a Consiliului Local Botoșani în data de 28.11.2017, în
cadrul căreia au fost prezentate rezultatele analizei din teren, ale activităților de animare, precum
și lista indicativă de intervenții.

35

ANEXA 12: Lista activităților desfășurate de GAL ce au avut în vedere îmbunătățirea competențelor în domeniile vizate de SDL
(cursuri de formare/perfecționare)
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Pentru publicul larg, canalele de comunicare au fost multiple, de la cele tradiționale, precum
comunicatele de presă, afișele sau pliantele realizate și până la canale moderne. Astfel, a fost
creată o pagină de facebook dedicată proiectului, unde au fost postate noutăți în timp real,
https://www.facebook.com/galbotosani/, un grup de facebook destinat consultării cetățenilorhttps://www.facebook.com/groups/486970458340095/, precum și un website care a prezentat
activitățile proiectului în imagini, texte și clipuri video, http://primariabt.ro/GAL/site/acasa.html.
Organizarea activităților de animare și aplicarea chestionarelor, la nivelul întregului
teritoriu SDL, cu accent pe ZUM-uri, au oferit multiple oportunități de a prezenta în mod direct
beneficiarilor finali oportunitatea oferită de programul de finanțare și de mecanismul DLRC,
generând un proces de implicare civică fără precedent la nivelul Municipiului Botoșani.
Activitățile pentru copii organizate în aer liber, în ZUM Centrul Istoric sau, proiecția unor filme
educative la Uvertura Mall, ne-au oferit un prilej de a face vizibil proiectul și obiectivele sale,
precum și de a ne adresa în mod direct publicului larg, care a manifestat o reală deschidere.
În același timp, selectarea de voluntari din rândul locuitorilor de pe teritoriul SDL a instaurat
o rețea “peer-to-peer” de multiplicatori de informații, voluntarii noștri, provenind atât din
comunitatea Roma cât și non-Roma oferind informații despre program, proiect și activitățile sale
tuturor persoanelor cu care au intrat în contact pe parcursul activităților.
Cetățenii au putut să-și exprime în mod direct opiniile prin: participarea la întrunirile publice,
transmiterea de email-uri la adresa galbotosani@gmail.com, transmitere de mesaje pe pagina și
grupul de facebook sau prin aplicația Botoșani City Report, prin cele două Cutii ale Cetățeanului
amplasate la sediul Primăriei Botoșani și la SPLAS, prin cereri scrise depuse la sediul Primăriei sau
la GAL sau prin întâlniri directe cu echipa de proiect.
Încă de la momentul înființării Asociației GAL Botoșani pentru Viitor, reprezentarea ZUM în
structura Comitetului Director a fost una însemnată, după cum reiese din tabelul de mai jos. De
asemenea, sediul GAL a fost stabilit în Incubatorul de Afaceri, din Str. Poștei nr. 9, în imediata
vecinătate a ZUM Centrul Istoric.
Nr crt Membru CD
Observații
cu privire la apartenența
la ZUM/ZUF
1
SPLAS Botoșani
Sediul Str. Săvenilor nr. 12- ZUM Centrul Istoric
Doinița Bejan, secretar GAL
2
Dăscăliuc Doris Monalis, membru GAL
Domiciliu în ZUM Centrul Istoric, Str. 1
Decembrie nr. 23 Botoșani (conform contract
schimb de locuințe din Str. Manolești Deal)
3
Bălan Semiramida, membru GAL
Domiciliu în ZUM Centrul Istoric, Str. 1
Decembrie nr. 85
4
Jupter Borcoi
Domiciliu în ZUM Centrul Istoric, Str. 1
Decembrie nr.6
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Pe parcursul campaniei de animare interesul publicului și gradul de încredere în acțiunile
proiectului au crescut exponențial, existând numeroase persoane fizice, dar și reprezentanți ai
ONG-urilor sau ai companiilor locale care s-au interesat de modalitatea de a deveni membri în
GAL. Astfel, AGA s-a mărit cu 5 membri două instituții publice cu activitate relevantă pentru
domeniile de intervenție ale proiectului - Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Direcția pentru
Cultură Botoșani- alături de un ONG - Parohia ”Sf. Ilie“ (cu sediul în ZUF), SC SAVIS COM SRL (cu
sediul în Str. Poștei, în imediata vecinătate a ZUM Centrul Istoric) și de un reprezentant al
comunității rome, cu domiciliul în ZUM, Jupter Borcoi. De asemenea, CD a fost extins la 7 membri
prin cooptarea Direcției pentru Cultură Botoșani și a dlui. Jupter Borcoi.
ANEXA 13 – Fișa post și CV Manager GAL
ANEXA 14 - Documente suport privind conținutul și participarea la ședințele Comitetului Director
GAL în care au fost abordate cele 5 teme obligatorii
4.2.2 Mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială maximum 3 pagini
Activitatea de planificare a campaniei de animare și mobilizare a persoanelor aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială a pornit de la specificul populației vizate. Conform Studiului de
Referință, la nivelul comunității, cu precădere în ZUM-uri, se înregistrează probleme în ceea ce
privește relațiile interetnice, din ambele sensuri: pe de o parte, românii se plâng de faptul că
membrii comunității rrome sunt gălăgioși și îi acuză că ar fi responsabili de infracțiunile ce se
înregistrează în zonă; de cealaltă parte, rromii se plâng de discriminare, se simt segregați,
marginalizați și consideră că li se oferă mai puține oportunități din cauza etniei de care aparțin.. În
ce privește relația cu autoritățile locale, aceasta este una pozitivă, dată fiind și multitudinea de
mijloace de comunicare directă, dar cu posibilități de îmbunătățire. Având în vedere că la nivelul
ZUM-urilor se înregistrează o pondere mare a asistaților social, care beneficiază și de locuințe
sociale, multe dintre dorințele acestora pornesc de la problemele legate de locuire și se referă fie
la alocarea de spații locative în funcție de numărul de persoane sau la necesitatea de a le fi
reabilitate și igienizate apartamentele sau casele. Autoritățile, de cealaltă parte, se plâng de faptul
că la nivelul ZUM-urilor, cu precădere în Parcul Tineretului, nu se păstrează intacte rezultatele
multiplelor reabilitări și modernizări, ceea ce face deseori zadarnice orice intervenții de
infrastructură dacă acestea nu sunt dublate de campanii de conștientizare în vederea schimbării
de mentalități. Accesul la principalele servicii se face prin Zona Urbană Funcțională, care asigură
legătura între centrul orașului și zonele de ghetouri sau de locuințe vechi. De asemenea, la nivelul
Centrului Istoric, zonă reabilitată cu fonduri europene, există încă o reticență a comunității de a
popula zona, deși au existat nenumărate încercări de a înființa terase, magazine de diverse profiluri,
de a aduce evenimente culturale și sportive.ONG-urile locale, care dețin cu chirie birouri
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într-un sediu administrativ în ZUM Centrul Istoric, au efectuat multiple demersuri care să ducă la
schimbarea în bine a situației, însă lipsa continuității finanțărilor a făcut ca efectele pozitive resimțite
să fie pe termen scurt. Au fost organizate activități educaționale de tip Școală după Școală sau
A Doua Șansă, cu beneficiari din cele 2 ZUM-uri, copiii și tinerii au fost implicați în programe
de voluntariat, iar potențialul major de schimbare a fost vizibil în cadrul activităților de animare,
demonstrând că schimbarea la nivelul întregii familii are mai multe șanse de succes dacă pornește
de la copii. Prezența unei asociații din comunitatea rromă în cadrul asocierii ce a implementat
contractul de facilitare în cadrul proiectului a fost un model pilotat în etapa de sprijin pregătitor ce
poate fi replicat și în etapa de implementare a SDL. Situația de fapt înregistrată la nivelul
comunității este reflectată în presa locală așa cum se prezintă. O simplă căutare după numele
ZUM-urilor ilustrează știri nu tocmai pozitive: furturi, bătăi, inclusiv o crimă petrecută recent în
Centrul Vechi, copii de etnie rromă folosind fântânile arteziene pe post de dușuri și altele asemenea.
Au existat și petiții din partea etniei majoritare, prin care s-a cerut mutarea comunității rrome în
afara Centrului Istoric. Există și știri pozitive, despre proiecte de succes ale membrilor comunității
sau despre reprezentanți ce pot fi considerați modele, care sunt promovați pentru a le oferi
exemple de urmat copiilor și tinerilor. Pentru realizarea activității de animare la nivelul
Primăriei Botoșani s-a derulat procedura de achiziție a serviciilor de facilitare comunitară prin
publicarea invitației de participare nr. 121010/14.09.2017 a caietului de sarcini
nr.20885/11.09.2017. În data de 23.10.2017 a fost încheiat contractul de servicii nr. 24538/cu
asocierea formată din Asociația Buzzmedia, Asociația pentru Protecția Consumatorului- Centrul
Europe Direct Botoșani și Agenția pentru Dezvoltare Comunitară Inter-Activă.36Facilitatorii,
împreună cu membrii echipei de proiect au întreprins acțiuni în vederea animării, facilitării,
implicării și intensificării participării membrilor comunității la acțiunile de interes public de la nivel
local. Elemente cheie ale mobilizării comunităților au implicat mobilizarea persoanelor resursă și a
liderilor de pe teritoriul SDL, atât din ZUM, cât și din zona funcțională. Pe lângă liderii comunității,
s-au identificat persoane resursă valoroase în rândul femeilor, acestea înțelegând foarte bine
situația copiilor și a mamelor din comunitate și putând fi ușor mobilizate în acțiuni ce vizează
bunăstarea copiilor. Astfel au fost 6 întruniri publice la care au participat minimum 50 de persoane
din ZUM, din care cel puțin 40% femei și 20% tineri (16-29 ani). În cadrul întrunirilor s-au prezentat
module de egalitate de șanse, nediscriminare și dezvoltare durabilă. Organizatorii au asigurat
participarea rezidenților romi, numărul acestora fiind corespunzător cu ponderea lor în populația
totală a ZUM. La întrunirile publice au fost invitați, în calitate de observatori, reprezentanți ai
AMPOR/ADR și AM/OIPOCU. Întâlnirile s-au derulat după cum urmează:
36

ANEXA 15: Fișa postului și curriculum vitae al facilitatorului comunitar, dacă a fost angajat un specialist, respectiv contractul
pentru activitățile de facilitare comunitară, însoțit de acte doveditoare ale experienței relevante, dacă a fost contractată o firmă sau
un ONG.

46

ÎP1: Delimitarea teritoriului SDL ;ÎP2: Rezultate preliminare ale analizei efectuate pe teren ;ÎP3:
Identificarea soluțiilor posibile ;ÎP4: Organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL ; ÎP5:
Prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor in teritoriu ; ÎP6: Decizie finală cu
privire la conținutul strategiei de dezvoltare locala și cu lista indicativă de intervenții 37.
Totodată, persoanele din comunitate au fost consultate în vederea realizării cercetării
calitative a Studiului de referință, ei fiind actorii principali în 3 din cele 4 focus-grup-uri:
Focus Group cu tinerii 24.10.2017; Focus Group cu femeile 26.10.2017; Focus Group adulțireprezentanți Asociații de Proprietari 31.10.2017.Focus-grup-urile au fost cu minim 20 de
persoane fiecare, la care s-a asigurat participarea echitabilă a femeilor și bărbaților, a romilor si
non-romilor în vederea identificării problemelor comunitare din perspectiva cetățenilor legate de
infrastructură și locuințe, educație și statut ocupațional, venituri si cheltuieli ale gospodăriilor,
educație, accesul la servicii publice, organizarea și relațiile la nivelul comunității, relațiile din afara
comunității și imaginea publica a zonei. Activitatea de animare a teritoriului avut un caracter
inovativ și s-a realizat prin derularea de către Facilitatori a evenimentelor și acțiunilor stabilite:
concursuri de desene pe asfalt, vizionarea de filme educative, concurs de implicare civică
(colectare deșeuri, desene, eseuri și reportaje pe tema “Cum aș vrea să fie orașul meu”, concurs
Photovoice). În cadrul campaniei de animare s-au plasat și cele 2 cutii ale cetățenilor în care
comunitatea (atât adulți, cât și copii) au introdus sugestii, propuneri, probleme, reclamații etc.
Toate activitățile au fost realizate cu larga participare a unui grup de voluntari reprezentanți ai
comunității Roma, precum și cu tineri ce locuiesc pe teritoriul SDL, în ZUM-uri sau frecventează
cursurile unor unități de învățământ din teritoriul țintă vizat.Inovarea socială a fost atinsă și prin
implicarea comunității în procesul de dezvoltare prin Metoda PhotoVoice, cu un caracter intens
participativ. Astfel s-au achiziționat 10 aparate foto de unică folosință, pe care Facilitatorul le-a
distribuit în comunitate, s-a stabilit o temă (“Ce aș vrea să schimb la orașul meu”), iar participanții
au imortalizat aspecte din zona de intervenție. După activitatea de teren, s-au selectat cele mai
reprezentativi fotografii și au fost elaborate 10 colaje cărora li s-a atașat un scurt .Colajele au fost
diseminate prin afișarea acestora la sediul GAL, al autorităților publice locale, dar au fost
distribuite și online, pe site, pe pagina de Facebook etc. De asemenea copiii au fost implicați în
procesul de mobilizare și consultare a populației prin Micul cetățean. Cu sprijinul Centrului Național
de Informare și Promovare turistică, copiii au descoperit teritoriul SDL, cu însemnătatea sa istorică
și culturală, dar și cu aspectele mai puțin pozitive, ce necesită intervenție. Echipa de proiect a
întocmit o serie de chestionare care au fost distribuite în cadrul orelor de dirigenție, chestionare
pe care copiii le-au completat acasă, împreună cu părinții. Datele obținute au fost analizate, iar
rezultatele au fost prezentate de atât în ședințele publice, cât și în ședințele C.D.
37

ANEXA 16: Documente suport privind conținutul (minutele întâlnirilor) și participarea la întrunirile publice organizate în ZUM
țintite de SDL.
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Tabel 5. Evoluția numărului de membri ai Adunării Generale GAL
Parteneri locali
Număr membri
AGA la data
înființării
( 30 - 10 - 2017)

Autorităţi locale
Sector public
Sector privat
Societate civilă
Cetățeni de pe raza ZUM
Cetățeni de pe raza teritoriului SDL
Persoane aparținând minorității roma
Tineri (16-29 ani)
Reprezentanţi ai grupului țintă (persoane aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială)
Femei
ANEXA 15, ANEXA 16

1
3
2
2
2
0
2
0
1

Număr
membri
AGA
după
implementarea
activităților
de
animare/mobilizare
(04.12.2017)
1
5
3
3
3
0
3
0
2

1

1

5. Obiectivele SDL - maximum 4 pagini
Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale,
îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.
Obiectivele specifice al SDL sunt:
OS 1 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere pentru cel puțin 3 străzi în 3 ani;
OS 2 - Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și îmbunătățirea aspectului peisagistic al
teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane în 3 ani;
OS3 - Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru minimim 100 persoane in 3 ani
OS4: - Creșterea gradului de ocupare prin furnizarea de servicii de ocupare, calificare și angajare
pentru 420 de persoane pe o perioadă de 3 ani;
OS 5 - Creșterea accesului la educație pentru minimum 420 de persoane din comunitățile
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, pe o perioadă de 3 ani;
OS6 - Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate axat 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 perioada de 3 ani;
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Obiectivele specifice SDL sunt complementare cu politicile sectoriale, politicile teritoriale și
abordările bazate pe comunitate aplicabile la nivel local, regional, național.
Complementaritatea cu proiectele propuse în Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului
Botoșani la Anexa 1, lista proiectelor strategice pentru perioada 2014-2023, respectiv:
Prioritatea 1. Asigurarea unei creșteri adaptate la schimbărilor climatice a municipiului, bazată pe
emisii reduse de CO2 (5. Extinderea şi modernizarea sistemului public de iluminat din Municipiul
Botoșani, prin instalarea de corpuri de iluminat eficiente energetic, complementar cu OS2 SDL;28.
Modernizarea infrastructurii pietonale și asigurarea facilităților specifice complementar cu OS2
SDL;33. Extinderea infrastructurii de străzi, complementar cu OS1 SDL)
Prioritatea 2: Promovarea unei dezvoltări incluzive a municipiului, axată pe reducerea sărăciei și a
marginalizării și pe accesul nediscriminator la servicii, propunerile de proiecte (40. Elaborarea și
implementare strategie CLLD - Proiect integrat de revitalizare a cartierelor defavorizate/zonelor
sărace din Municipiul Botoșani – complementar cu toate OS SDL;42. Înfiinţarea unor centre de zi
(After-School) pentru copii, inclusiv pentru cei cu probleme de învățare - complementar cu OS5
SDL;53. Înființarea Muzeului Etniilor Conviețuitoare Botoșani - complementar cu OS7 SDL;58.
Promovarea formării profesionale continue în Municipiul Botoșani - complementar cu OS4 SDL; 60.
Extinderea programului „A doua șansă” la nivelul municipiului Botoșani -complementar cu OS5
SDL);
Prioritatea 3: Asigurarea unei creșteri durabile a municipiului, prietenoasă cu mediul înconjurător
74. Reabilitarea spațiilor publice și a obiectivelor de patrimoniu construit din centrul istoric al
Municipiului Botoșani - complementar cu OS3 SDL;78. Extinderea sistemului de supraveghere
video din Municipiul Botoșani – complementar cu OS2 SDL.
Dată fiind complexitatea acestor documente strategice am indicat specific, în clar, în sub formă de
corespondența între obiectivul/ obiectivele SDL și obiectivele generale din aceste strategii
relevante la nivel național astfel:
Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020
Obiectivul/ Măsurile/Inițiativele din Strategia Națională (SN) cu OG/ OS al SDL care converg la
care este convergent OS din SDL
realizarea obiectivului din SN
1.Creșterea ocupării forței de muncă în rândul persoanelor cu OG, OS1, OS2, OS3, O4, 0S5,
venituri reduse și a celor din grupurile vulnerabile prin programe OS6, OS7
personalizate de activare a forței de muncă; 2.Dezvoltarea
serviciilor sociale integrate la nivel comunitar. ; 3.Consolidarea
serviciilor sociale de protecție a copilului; 4. Incluziunea socială a
grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse
riscului de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000, până în anul
2020, față de anul 2008, conform țintei asumate de România în
vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020
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Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020
Obiectivul/ Măsurile/Inițiativele din Strategia Națională (SN) OG/ OS al SDL care converg la
cu care este convergent OS din SDL
realizarea obiectivului din SN
1.Creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții active OG, OS4, OS5, OS7
a persoanelor în vârstă; 2. Îmbunătățirea structurii ocupaționale
și participării pe piața muncii în rândul femeilor și persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile; 3. Dezvoltarea unei resurse
umane cu un nivel înalt de calificare și competenţe adaptate la
cerințele pieței muncii.
Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității
Romilor 2012-2020
Obiectivul/ Măsurile/Inițiativele din Strategia Națională (SN) OG/ OS al SDL care converg la
cu care este convergent OS din SDL
realizarea obiectivului din SN
1.Creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetățenilor OG, OS1, OS2, OS3, O4, 0S5,
români aparţinând minorităţii rome la un nivel similar cu cel al OS6, OS7
restului populaţiei, inclusiv prin combater ea decalajelor sociale
care cresc riscul de abandon şcolar şi analfabetism, prin măsuri
afirmative şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al
romilor la o educaţie de calitate. 2. Creşterea nivelului de
ocupare a cetăţenilor români aparţinând minor ităţii rome şi
combaterea decalajelor de participare pe piaţa muncii formală
comparativ cu populaţia majoritară, inclusiv prin acordarea de
sprijin persoanelor cu şanse reduse de acces la piaţa muncii
formală (tineri, persoane cu educaţie scăzută, de gen feminin, în
şomaj de lungă durată, din zonele în care oportunităţile de
angajare sunt limitate, fără competenţe profesionale într - o
meserie specifică cu cerere în zona de locuire, cu dizabilităţi
etc.) şi persoanelor care au în întreţinere copii de vârstă şcolară,
inclusiv prin măsuri proactive de ocupare precum consiliere,
mediere şi formare profesională;(3) Îmbunătăţirea stării de
sănătate a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome prin
creşterea accesului la servicii de sănătate preventive şi curative.
(4) Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în comunităţile locale
defavorizate din punct de vedere economico - social, precum şi
asigurarea accesului la servicii publice şi mica infrastructură;
(5) Păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii culturale
(limbă, obiceiuri, patrimoniu, etc.) a romilor, în concordanţă cu
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respectarea drepturilor omului şi a legislaţiei în vigoare; (6)
Îmbunătăţirea situaţiei sociale a categoriilor defavorizate,
inclusiv a romilor, în domeniile: dezvoltare comunitară,
protecţia copilului, justiţie şi ordine publică.
Strategia Națională de Sănătate 2014-2020
Obiectivul/ Măsurile/Inițiativele din Strategia Națională (SN) OG/ OS al SDL care converg la
cu care este convergent OS din SDL
realizarea obiectivului din SN
1.Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a femeii si OS6
copilului;2. Asigurarea unui acces echitabil a tuturor cetăţenilor,
în special a grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate de
calitate şi cost-eficace; 3. Dezvoltarea infrastructurii adecvate la
nivel national, regional şi local, în vederea reducerii inechităţii
accesului la serviciile de sănătate
Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020
Obiectivul/ Măsurile/Inițiativele din Strategia Națională (SN) OG/ OS al SDL care converg la
cu care este convergent OS din SDL
realizarea obiectivului din SN
1. Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate; OG, OS5, OS6, OS7
2.Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a
copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile; 3. Încurajarea participării
copiilor la luarea deciziilor care îi privesc
Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice
Obiectivul/ Măsurile/Inițiativele din Strategia Națională (SN)
cu care este convergent OS din SDL
1. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor
vârstnice. 2. Promovarea participării sociale active și demne a
persoanelor vârstnice. 3. Obținerea unui grad mai ridicat de
independență și siguranță pentru persoanele cu nevoi de
îngrijire de lungă durată.
Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii
Obiectivul/ Măsurile/Inițiativele din Strategia Națională (SN)
cu care este convergent OS din SDL
1.Asigurarea accesului la educație si la o educație de calitate pt
toti copiii; 2. Asigurarea finalizarii invatamantului obligatoriu de
către toți copiii; 3.Reintegrarea în sistemul de educație a
persoanelor care au părăsit timpuriu școala; 4. Dezvoltarea
sprijinului instituțional adecvat.

OG/ OS al SDL care converg la
realizarea obiectivului din SN
OG, OS6

OG/ OS al SDL care converg la
realizarea obiectivului din SN
OG, OS5
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Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții
Obiectivul/ Măsurile/Inițiativele din Strategia Națională (SN) OG/ OS al SDL care converg la
cu care este convergent OS din SDL
realizarea obiectivului din SN
Creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții și OG, OS4, OS7
creșterea relevanței sistemelor de educație și formare
profesională pentru piața muncii; cel puțin 10 procente din
populația adultă (cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani) să
participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții.

6. Planul de acțiune SDL
6.1 Ce măsuri sunt necesare
6.1.1 Sinteza problemelor și măsurilor necesare, grupurile țintă - maximum 3 pagini
Problemele și măsurile necesare a fi rezolvate, asociate grupurilor țintă vizate de proiect, așa
cum au reieșit acestea din cercetarea cantitativă și calitativă realizată în teren sunt:
Infrastructura – așa cum a reieșit din analiza diagnostic și în special în cadrul focus grup-urilor cu
locuitorii din teritoriul SDL și cu asociațiile de proprietari, există zone (Izvoarele, Vâlcele, Zimbrului
+ străzile adiacente) în care nu s-au făcut niciodată asfaltări. Este zona cu cea mai deficitară
infrastructură rutieră din întreg teritoriul SDL, astfel încât decizia AGA a fost de a decide Măsura 1
- Asfaltare străzi în zona de nord a teritoriului SDL și de a aloca 10% din bugetul POR pentru SDL
pentru asfaltarea respectivelor străzi. Grupul țintă vizat de această măsură este format din peste
1000 locuitori ai zonei;
Locuirea – In cazul locatarilor ZUM 1 (Parcul Tineretului) cele mai multe răspunsuri (peste 50%) au
vizat necesitatea renovării, reabilitării imobilelor. De la zugrăvirea scărilor/apartamentelor și până
la repararea acoperișului sau a instalațiilor existente. In cazul ZUM2 (Centrul istoric), preponderent
zonă de case, principalele probleme locative au vizat racordarea la utilități – mai precis la gaze, în
condițiile in care 82% dintre gospodarii nu sunt racordate.
Cele mai mari probleme la capitolul locuire au locuitorii din Parcul Tineretului (72%) și Centrul
Vechi (86%). Aici marea majoritate sunt locuințe sociale, iar starea de degradare este extrem de
avansată atât la interior, cât și la exterior. Măsura adoptată va fi de îmbunătățire a condițiilor de
locuit prin construirea unui imobil de locuințe sociale pe teritoriul SDL. Grupul țintă vizat de
această măsură este format din 100 de persoane;
Spațiile publice urbane – amenajarea de spații publice, creșterea numărului de locuri de joacă și
spații verzi a fost cea de-a cincea solicitare majoră a locuitorilor din SDL, atât din ZUM-uri, cât și
din ZUF. În special copiii au semnalat lipsa spațiilor de joacă și, în cadrul concursurilor de desene,
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eseuri, reportaje, colectare deșeuri, photovoice etc organizate, au solicitat rezolvarea acestei
probleme. Pentru rezolvarea acestei situații, SDL propune 4 măsuri, respectiv Creșterea numărului
de spații de recreere pentru locuitorii din zona SDL, realizarea amenajării peisagistice a teritoriului
SDL, inclusiv a sensurilor giratorii, creșterea eficienței energetice și în iluminatul stradal (în special
în preajma locurilor de joacă) și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din teritoriul SDL prin
amplasarea de camere de supraveghere conectate la sistemul de securitate al Poliției locale.
Grupul țintă vizat de această măsură este format din peste 1000 locuitori ai zonei.
Ocuparea – Raportat la numărul de gospodării înregistrate în ZUM 1 – Parcul Tineretului, din 115
gospodarii (54%) cel puțin o persoană își caută un loc de munca. In ZUM 2 – Centrul Vechi, în 80
dintre gospodarii cel puțin o persoană își caută un loc de muncă (74%). Dintre aceștia în Parcul
Tineretului 6% sunt șomeri, 43% fără ocupație și 14% trăiesc din ajutor social, în vreme ce în
Centrul vechi 2% sunt înregistrați drept șomeri, 57% fără ocupație și 13% trăiesc din ajutor social.
Acest lucru, corelat cu aspectele subliniate de directorul AJOFM că este un mare deficit de forță de
muncă, au condus la adoptarea măsurilor de ocupare. Grupul țintă vizat de măsura creșterii
accesului la servicii de ocupare prin furnizarea de servicii de informare, consiliere și mediere este
de 420 persoane. Grupul țintă vizat de măsura creșterii numărului de persoane calificate prin
furnizarea de cursuri de calificare și alte măsuri specifice este de 210 persoane. Grupul țintă vizat
de măsura creșterii numărului de persoane angajate prin servicii de mediere și facilitarea accesului
pe piața muncii este de 53 persoane.
Educația - Cu toate că în ambele ZUM-uri investigate cea mai mare proporție o au persoanele
absolvente de gimnaziu, nivelul celor care au absolvit maxim 4 clase (fără școală + școală primară)
este de 41% - ZUM1, respectiv 47% - ZUM 2, un nivel îngrijorător de ridicat. De asemenea, studiul
a relevat faptul că nivelul de instruire al celor domiciliați in ZUM 2 (Centrul istoric) este mult mai
precar, cu un grad de analfabetism de 20%. Situația educațională în rândul adulților din Zona
Urbană Funcțională prezintă un nivel mult mai ridicat, mai ales în sfera absolvenților de liceu și al
celor cu studii superioare, care întrunesc cumulat 61%.
Participarea școlară este îngrijorătoare, în special în Centrul Istoric al Botoșaniului, 14% dintre
copiii cu vârsta potrivită nefiind înscriși. Totodată se remarcă nivelul ridicat al minorilor înscriși la
școală, dar aflați în risc de abandon (28% - ZUM 1) și al celor care au abandonat ciclul educațional
(12% - ZUM 2).
Chiar dacă în Zona Urbană Funcțională procentul celor care sunt în risc de abandon/au abandonat
școala este redus procentual (5%), ținând cont de dimensiunea semnificativ mai mare a
teritoriului, este un semnal de alarmă asupra intervențiilor necesare în întreg teritoriul SDL pentru
îmbunătățirea situației de fapt, prin programe fie de stimulare a participării școlare, fie prin
programe de tip A doua șansă.
Grupul țintă vizat de măsurile propuse prin SDL, respectiv reducerea gradului de abandon școlar
prin programe tip Școală după școală, este de 320 de copii. Grupul tinta vizat de sprijin pentru
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cresterea accesului si participarii la educatie este de 100 persoane ( copii + parinti/tutori).
Grupul țintă vizat de măsura creșterii nivelului de instruire pentru 20 de persoane care au părăsit de
timpuriu școala prin programe de tip A doua șansă.

Accesul la servicii – Accesul la serviciile publice este bun și foarte bun pe întreg teritoriul SDL, în
special în ZUM. Locuitorii, în proporție de peste 80% consideră că ajung ușor la școală, dispensar,
piața, stații de transport în comun etc. Totuși, un procent extrem de ridicat de participanți la
sondaj și-au exprimat dorința înființării unui centru multifuncțional, care să ofere o paletă largă de
servicii.
Studiul a relevat faptul de pe întreg teritoriul SDL sunt multe persoane neînscrise la un medic de
familie - 282, 23 de copii sunt nevaccinați, iar 190 de persoane suferă de boli
cronice/handicap/deficiență/dizabilitate.
Pornind de la aceste concluzii, strategia propune măsuri de înființarea a unui centru comunitar
care să ofere servicii integrate. Grupul țintă vizat este format din 840 de persoane pentru care va
crește accesul la servicii medicale.
Comunitatea și imagine publică – Comunitatea din teritoriul SDL este una segregată. În Parcul
Tineretului și Centrul Vechi procentele de populație rromă sunt de 51.65%, respectiv 88.95%.
Peste 30% din gospodării au cel puțin un părinte absent. Totodată studiul a relevat că în toată
zona sunt probleme de adicții 3%, copii în risc de neglijare sau abuz sau persoane care au fost în
penitenciare.
Cele 2 zone ZUM au o imagine publică puternic negativă. Majoritatea infracțiunilor semnalate de
presa locală au loc în una din aceste zone. Centrul vechi, chiar dacă este o zonă în care s-a investit
mult de-a lungul timpului, este, în pofida amplasării ultra-centrale, ocolită atât de comercianți, cât
și de locuitori.
Măsurile propuse de strategie vizează implicarea comunității într-o serie de activități care să le
permită interacțiunea între locuitorii de diverse etnii, conștientizarea problemelor din cartier și
conlucrarea în vederea rezolvării acestor probleme. Se are în vedere înființarea unui magazin
social. Totodată se vor întreprinde măsuri de promovare a voluntariatului, activități
intergeneraționale - care să aducă împreună seniorii și tinerii, precum și măsuri de creșterea a
coeziunii sociale și scădere a segregării la nivelul teritoriului SDL prin organizarea unor evenimente
interculturale. Grupul țintă vizat de această măsură este format din peste 1.000 locuitori ai zonei.38
ANEXA 17: Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva principalele
probleme din teritoriu
38

ANEXA 17: Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva principalele probleme din teritoriu.
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6.1.2 Corelarea cu documentațiile strategice, inclusiv cu Planul de Mobilitate Urbană
- maximum 0,5 pagină
Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Botoșani prevede proiecte de: Modernizare a
infrastructurii pietonale și asigurarea facilităților specifice, proiect complementar cu măsurile de
creștere a numărului de spații de recreere pentru locuitorii din zona SDL și de realizare a amenajării
peisagistice a teritoriului SDL (inclusiv a sensurilor giratorii);
Totodată, în Anexa 3 - Străzi Municipiul Botoșani Propuse Pentru Modernizare din PMU, se
regăsesc cele 3 străzi propuse în SDL pentru asfaltare, respectiv Izvoarelor, Zimbrului și Vîlcelei.
De asemenea în conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locală care consemnează
existența unui număr de 146 de străzi total sau parțial nemodernizate, cu o lungime de 56 km
(36% din total), precum și lipsite de zone pietonale (trotuare) corespunzătoare; de asemenea,
accesul în unele cartiere rezidențiale ale municipiului este deficitar, străzile propuse a fi asfaltate
prin SDL se regăsesc și în acest document programatic, în Anexă, astfel: Izvoarelor – poziția 90,
Zimbrului – poziția 142 și Vîlcelei – poziția 133.
6.1.3 Contribuţia măsurilor la temele secundare FSE - maximum 1,5 pagini
Măsurile avute în vedere în cadrul SDL (din sinteza de la secțiunea 6.1.1) contribuie la următoarele
teme FSE, respectiv:
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor prin:
Măsura 4: Modernizarea spațiilor publice urbane prin modernizarea utilităților publice –
modernizarea iluminatului public urban – se are în vedere înlocuirea becurilor cu sisteme eficiente
din punct de vedere energetic;
Inovare socială prin:
Măsura 3 - Realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii, unde
se propune un concurs de idei în rândul comunității pentru selectarea planului de reamenajare;
Măsura 5: Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din teritoriul SDL, unde se propune
înființarea “Poliției seniorilor”, pentru protejarea siguranței zonei;
Măsura 6: Îmbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM Centrul Istoric, unde se propune organizarea
unor campanii de colectare selectivă voluntară pentru locuitorii a căror imobile au fost reabilitate;
Măsura 15: Înființarea unui magazin social, unde se propune organizarea unui sistem de
achiziționare a produselor contra unor ore de muncă în folosul comunității;
Măsura 17: Activități intergeneratii, unde se propune organizarea de activități care să pună în
relație seniorii cu copiii și tinerii;
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Măsura 18: Creșterea coeziunii sociale și scăderea segregării la nivelul teritoriului SDL, unde sunt
propuse evenimente de promovare a culturilor etniilor de pe teritoriul SDL, în vederea scăderii
segregării;
Nediscriminare, egalitate de șanse și tratament
Toate măsurile care vizează și intervenții POCU se bazează pe participarea tuturor persoanelor cu
respectarea principiului nediscriminării indiferent de rasa, gen, naționalitate, etnie, limba, religie,
orientare sexuala, categorie socială, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau
orice alt criteriu:
Măsura 1 - Asfaltare străzi în zona de nord a teritoriului SDL;
Măsura 3 - Realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii; Măsura
5: creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din teritoriul SDL
Măsura 6: Îmbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM Parcul Tineretului
Măsura 7: Creșterea accesului la servicii de ocupare prin furnizarea de servicii de informare, consiliere
și mediere;
Măsura 8: Creșterea numărului de persoane calificate prin furnizarea de cursuri de calificare și alte
măsuri specifice ;
Măsura 9: Creșterea numărului de persoane angajate prin servicii de mediere si facilitarea
accesului pe piața muncii
Măsura 10: Reducerea gradului de abandon școlar
Măsura 11: creșterea nivelului de instruire pentru adultii cu absolventi de scoala primara
Măsura 12: Înființarea centrului comunitar și dezvoltarea de servicii integrate
Măsura 13: Creșterea accesului la servicii medicale
Măsura 14: Înființarea unui magazin social
Măsura 15: Promovarea voluntariatului in teritoriul SDL Măsura 16: Activități intergeneratii
Măsura 17: creșterea coeziunii sociale si scăderea segregării la nivelul teritoriului SDL
Îmbătrânire activă prin:
Măsura 18: Activități intergeneratii
Măsura 19: Creșterea coeziunii sociale si scăderea segregării la nivelul teritoriului SDL
6.1.4 Contribuţia măsurilor la temele orizontale - maximum 1 pagină
Măsurile avute în vedere în cadrul SDL (din sinteza de la secțiunea 6.1.1) contribuie la următoarele
teme ale dezvoltării durabile, respectiv:
Protecţia mediului prin:
Măsura 3 - Realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii;
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Măsura 4: Modernizarea spațiilor publice urbane prin modernizarea utilităților publice –
modernizarea iluminatului public urban;
Măsura 5: Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din teritoriul SDL; - camerele de luat
vederi vor avea și rolul de a oferi informații cu privire la cei care poluează/ distrug mediul
înconjurător.
Măsura 16: Promovarea voluntariatului in teritoriul SDL; acesta va include și activități cu caracter
ecologic și de protecția mediului.
Principiul „poluatorul plătește”
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;
Măsura 4: Modernizarea spațiilor publice urbane prin modernizarea utilităților publice –
modernizarea iluminatului public urban
Egalitatea de șanse și tratament, non-discriminarea, egalitatea între femei și bărbați.
Măsura 1 - Asfaltare străzi în zona de nord a teritoriului SDL;
Măsura 3 - Realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii;
Măsura 5: creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din teritoriul SDL
Măsura 6: Îmbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM Parcul Tineretului
Măsura 7: Creșterea accesului la servicii de ocupare prin furnizarea de servicii de informare,
consiliere și mediere;
Măsura 8: Creșterea numărului de persoane calificate prin furnizarea de cursuri de calificare și
alte măsuri specifice ;
Măsura 9: Creșterea numărului de persoane angajate prin servicii de mediere si facilitarea
accesului pe piața muncii
Măsura 10: Reducerea gradului de abandon școlar
Măsura 11: creșterea nivelului de instruire pentru adultii cu absolventi de scoala primara
Măsura 12: Înființarea centrului comunitar și dezvoltarea de servicii integrate
Măsura 13: Creșterea accesului la servicii medicale
Măsura 14: Înființarea unui magazin social
Măsura 15: Promovarea voluntariatului in teritoriul SDL
Măsura 16: Activități intergeneratii
Măsura 17: creșterea coeziunii sociale si scăderea segregării la nivelul teritoriului SDL
6.1.5 Combaterea segregării rezidențiale - maximum 1 pagină
La nivelul celor două zone ZUM identificate segregarea rezidențială se bazează în principal pe
considerente etnice. Atât în Parcul Tineretului, cât și în Centrul Vechi procentele de populație
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rromă sunt de 51.65%, respectiv 88.95%. Toate măsurile propuse prin SDL au scopul de a combate
segregarea rezidențială și au rolul: -de a lega cele două comunitățile din zonele ZUM, izolate din
cauza situației precare în care se află, de structura vitală a orașului Botoșani și de a oferi
oamenilor din aceste comunități care în prezent oferă doar servicii locative și accesul la alte
tipuri de servicii; Măsurile din SDL care contribuie la aceasta sunt: 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; Măsura 4: Modernizarea spațiilor publice urbane prin modernizarea utilităților
publice – modernizarea iluminatului public urban; Măsura 5: Creșterea gradului de siguranță a
cetățenilor din teritoriul SDL; Măsura 6: Îmbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM Parcul
Tineretului; Măsura 12: Inființarea centrului comunitar și dezvoltarea de servicii integrate;
Măsura 14: Creșterea accesului la servicii medicale; Măsura 17: Activități intergeneratii; Măsura
18: creșterea coeziunii sociale si scaderea segregarii la nivelul teritoriului SDL; - de a crește
gradul de atractivitate a zonei și pentru alte categorii de populație definită în termeni etnici,
sociali, economici sau culturali și a potențialului de dezvoltare; Măsurile din SDL sunt: 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; Măsura 4: Modernizarea spațiilor publice urbane
prin modernizarea utilităților publice – modernizarea iluminatului public urban; Măsura 5:
Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din teritoriul SDL; Măsura 6: Îmbunătățirea condițiilor
de locuit în ZUM Parcul Tineretului; Măsura 7: Creșterea accesului la servicii de ocupare prin
furnizarea de servicii de informare, consiliere și mediere; Măsura 12: Inființarea centrului
comunitar și dezvoltarea de servicii integrate;- de a crește infrastructura necesară accesării
serviciilor de bază( locuri de muncă, servicii medicale,educație) Măsurile din SDL sunt: Măsura 7:
Creșterea accesului la servicii de ocupare prin frunizarea de servicii de informare, conisliere și
mediere;Măsura 8: Creșterea numărului de persoane calificate prin furnizarea de cursuri de
calificare și alte măsuri specifice; Măsura 9: Creșterea numărului de persoane angajate prin servicii
de mediere si facilitarea accesului pe piața muncii; Măsura 10: Reducerea gradului de abandon
școlar; Măsura 11: Creșterea nivelului de instruire pentru adultii cu absolventi de scoala primara;
Măsura 12: Inființarea centrului comunitar și dezvoltarea de servicii integrate; Măsura 13:
Creșterea accesului la servicii medicale; Măsura 14: Infiintarea unui magazin social; Măsura 15:
Promovarea voluntariatului in teritoriul SDL; Măsura 16: Activități intergeneratii; Măsura 17:
creșterea coeziunii sociale si scaderea segregarii la nivelul teritoriului SDL.
6.1.6 Asigurarea sustenabilității intervenției DLRC- maximum 2 pagini
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Sustenabilitatea intervenției DLRC se va realiza în baza măsurilor identificate în sinteza de la
secțiunea 6.1.1. și are în vedere:
Planul de acțiune al SDL Botoșani include activități de construire și întărire a comunitățior
marginalizate din cele două zone ZUM, bazate pe participarea voluntară a rezidenților, prin
implicarea în activități de voluntariat și prin realizarea lucrărilor de infrastructură: asfaltarea celor
3 străzi în zona de nord a teritoriului SDL, creșterea numărului de spații de recreere pentru
locuitorii din zona SDL, realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor
giratorii; creșterea eficienței energetice prin iluminatul stradal cu becuri eco și tablouri electrice;
instalarea de camere de luat vederi pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din
teritoriul SDL; îmbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM Parcul Tineretului prin construirea unui
imobil.
Implicarea comunității marginalizate este asigurată pe tot parcursul proiectului, 840 de persoane
fiind implicate în cel puțin 2 activități cu caracter intangibil (soft), în special cele de dezvoltare
comunitară, care sunt programate de-a lungul întregii perioade de implementare (3 ani).
În cadrul strategiei și planului de acțiune SDL este clar definit un sistem de sancțiuni și condiționări
care să ajute la motivarea și responsabilizarea comunității marginalizate, prin crearea prin proiect
a Poliției Seniorilor, organism care va avea rolul de a veghea la respectarea și protejarea
investițiilor realizate în comunități.
În relație cu comunitatea marginalizată, GAL a angajat facilitator comunitar care deține
competențele și pregătirea profesională necesare pentru a fi capabil să înțeleagă, să comunice
eficient, să mobilizeze și să ajute comunitatea să se organizeze.
Prin SDL se propune și se va realiza centru comunitar multifuncțional integrat pentru a îmbunătăți
accesul populației din zona marginalizată la servicii educaționale, medicale, sociale;
Din GAL fac parte instituții publice, private și societate civilă ce reunesc specialiști capabili să
furnizeze servicii educționale, sociale, socio –medicale și medicale necesare în zonă, într-o manieră
constantă, concentrată și sistematică.
Pentru a crește nivelul de asumare și valoarea Centrului multifuncțional ce va fi creat, precum și
pentru amenajarea peisagistică ce va fi realizată, prin proiect ca un reper al identității comunitare,
vor fi încurajate și finanțate proiecte de personalizare a interiorului și exteriorului clădirii, de
amenajare peisagistică propuse de comunitate prin Concursul de proiecte și dezvoltate cu
participarea comunității, sub îndrumarea GAL și/sau cu sprijinul unor echipe de urbaniști și/sau
arhitecți.

6.2 Măsuri prioritare
În acest capitol sunt identificate măsurile prioritare ale SDL.
6.2.1 Prioritizarea măsurilor - maximum 2 pagini
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ZUM

Termen (ani)

Responsabil

Asfaltare străzi în zona de nord a teritoriului SDL (OS1)
Imbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM Parcul Tineretului; (OS3)
Creșterea numărului de spații de recreere pentru locuitorii din zona SDL
(OS2)
Realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor
giratorii (OS2)
Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din teritoriul SDL (OS2)
Modernizarea spațiilor publice urbane prin modernizarea utilităților
publice – modernizarea iluminatului public urban (OS2)
Creșterea accesului la servicii de ocupare prin furnizarea de servicii de
informare, consiliere și mediere (OS4)
Creșterea numărului de persoane calificate prin furnizarea de cursuri de
calificare și alte măsuri specific (OS4)
Creșterea numărului de persoane angajate prin servicii de mediere si
facilitarea accesului pe piața muncii (OS4)
Reducerea gradului de abandon școlar (OS5)

■
■
■

■
■
■

3
3
3

APL
APL
APL

■

■

3

APL

■
■

■
■

3
3

APL
APL

■

■

■

3

■

■

■

3

■

■

■

3

■

■

■

3

Creșterea nivelului de instruire pentru adulții cu absolvenți de școala
primară (OS5)
Înființarea centrului comunitar și dezvoltarea de servicii integrate (OS6)
Creșterea accesului la servicii medicale

■

■

■

3

APL,
S.P,
S.C.
APL,
S.P,
S.C.
APL,
S.P,
S.C.
APL,
S.P,
S.C.
APL, S.C.

■
■

■
■

■
■

3
3

APL, S.P
S.P , S.C

Măsuri necesare pentru rezolvarea problemelor dintr-o zonă urbană
marginalizată (ZUM)

S.P. & S.C.

APL

Măsurile propuse prin SDL au fost identificate in baza cercetării din teren și a realizării focus
grupurilor. Ordinea de prioritatea s-a realizat ca urmare a consultării și implicării comunității prin
întâlnirele din comunitate realizate de GAL. Lista finală de măsuri prioritare pentru dezvoltarea
teritoriului SDL și integrarea celor două ZUM, cu menționarea în clar a obiectivului specific al SDL
la care contribuie a fost decisă prin vot de Comitetul Director al GAL care, în același timp, a stabilit,
în colaborare cu experții, când vor avea loc, în ce ordine și din ce sursă de finanțare vor fi susținute
măsurile. Măsurile prioritare au termene de realizare și responsabili. Orizontul de implementare a
SDL trebuie acoperă perioada de 3 ani.
Prioritate
conform
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Înființarea unui magazin social ( OS 7)
Promovarea voluntariatului in teritoriul SDL ( OS 7)
Activități intergeneraționale ( OS 7)
Creșterea coeziunii sociale si scaderea segregarii la nivelul teritoriului
SDL ( OS 7)

■
■
■
■

■
■
■
■

3
3
3
3

S.P , S.C
S.P , S.C
S.P , S.C
S.P , S.C

Note: APL - autorități locale și sector public; ZUM - comunitatea marginalizată; S.P. & S.C. - sector privat și societatea
civilă.

6.2.2 Abordarea integrată- maximum 2 pagini
Măsurile propuse acoperă majoritatea sectoarelor eligibile, respectiv: infrastructură, spații publice
urbane, locuire, ocupare, educaţie, acces la servicii, comunitate şi imagine publică.
16 din cele 18 măsurile prevăzute în actuala strategie prevăd intervenții integrate care vizează
întreg teritoriul 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;
Măsura 4: Modernizarea spațiilor publice urbane prin modernizarea utilităților publice –
modernizarea iluminatului public urban;
Măsura 5: Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din teritoriul SDL;
Măsura 7: Creșterea accesului la servicii de ocupare prin furnizarea de servicii de informare,
consiliere și mediere
Măsura 8: Creșterea numărului de persoane calificate prin furnizarea de cursuri de calificare și
alte măsuri specifice;
Măsura 9: Creșterea numărului de persoane angajate prin servicii de mediere si facilitarea
accesului pe piața muncii
Măsura 10: Reducerea gradului de abandon școlar
Măsura 11: Creșterea nivelului de instruire pentru adulții cu absolvenți de scoală primară
Măsura 12: Înființarea centrului comunitar și dezvoltarea de servicii integrate
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 17: Creșterea coeziunii sociale și scăderea segregării la nivelul teritoriului SDL.
11 din cele 18 măsuri ale Strategiei prevăd planuri de acțiuni complementare FEDR - FSE;
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Măsura 1: Asfaltare străzi în zona de nord a teritoriului SDL – intervenția POR va fi dublată de o
activitate de educație rutieră și concursuri de desene pe asfalt;
Măsura 3: Realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii –
amenajarea se va face în funcție de propunerile câștigătoare la concursul de idei de reamenajare;
Măsura 6: Îmbunătățirea condițiilor de locuit în ZUM Parcul Tineretului – lucrările vor fi dublate
de activități de colectare selectivă a deșeurilor și educație civică;
Măsura 7: Creșterea accesului la servicii de ocupare prin furnizarea de servicii de informare,
consiliere și mediere,
Măsura 8: Creșterea numărului de persoane calificate prin furnizarea de cursuri de calificare și
alte măsuri specifice,
Măsura 9: Creșterea numărului de persoane angajate prin servicii de mediere si facilitarea
accesului pe piața muncii – vor presupune lucrări de reabilitare și dotare a spațiilor în care se vor
desfășura serviciile;
Măsura 10: Reducerea gradului de abandon școlar, Măsura 11: Creșterea nivelului de instruire
pentru adulții cu absolvenți de scoală primară, Măsura 12: Înființarea centrului comunitar și
dezvoltarea de servicii integrate - vor presupune lucrări de reabilitare și dotare a spațiilor în care
se vor desfășura serviciile;
Măsura 14: Înființarea unui magazin social – va implica activități de renovare dublate de activități
soft de implicare a persoanelor din comunitate în activități de muncă în folosul comunității în
schimbul achiziționării obiectelor din magazinul social;
ANEXA 1839 și ANEXA 1940
6.3 Lista indicativă de intervenții - maximum 2 pagini
În baza măsurilor prioritizate (la secțiunea 6.2.1), C.D. al GAL Împreună pentru Botoșani a decis
lista indicativă de intervenții pe baza căreia va dezvolta viitoarele proiecte POR și POCU pe care
intenționează să le depună spre finanțare în etapa III a mecanismului DLRC.
Intervențiile propuse în lista indicativă de intervenții răspund nevoilor de dezvoltare identificate
pentru soluționarea problemelor celor două ZUM vizate prin prezentul SDL și sunt . Totodată,
acestea convergente cu activitățile eligibile finanțate din POCU (AP 5, Obiectivul specific 5.1) și cu
cele din POR (AP 9, Obiectivul specific 9.1.). Intervențiile propuse se adresează unui număr total

39
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ANEXA 18: Distribuția măsurilor pe zonele din teritoriul SDL, pe modelul arătat în Tabelul 6
ANEXA 19: Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții, pe modelul din Tabelul 7
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de 840 persoane, din cele două zone ZUM, pentru care se intenționează ieșirea din sărăcie și
ameliorarea excluziunii sociale prin implementarea intervențiilor.
Proiectele POCU aferente listei indicative de intervenții aprobate de Comitetul Director GAL
vizează:
sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/ învățământ primar și
secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate;
sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la
programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate, inclusiv prin
măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare;
furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc (ex. măsuri active de ocupare,
formare profesională, de inserție socio-profesională, servicii sociale/ medicale, consiliere
psihologică etc.) prin intermediul Centrului multi-funcțional creat sau/si prin implicarea
specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de
asistență socială sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii în
cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale.
Intervențiile care se vor realiza prin POCU sunt:
• Activități de educație rutieră; concurs desene pe asfalt
• Concurs idei de îmbunătățire peisagistica a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din
proximitatea locatiilor
• Infiintarea "Politia seniorilor" in zonele ZUM
• Implicarea asociatiilor de proprietari in Activități voluntare de reciclare selectiva
• Servicii de ocupare (informare și consiliere, mediere a muncii) pentru 420 de persoane
• Servicii de calificare pentru 210 persoane din teritoriul SDL
• Sprijin activ pentru angajarea a 53 de persoane din teritoriul SDL
• Servicii educationale pentru copii aflati in risc de abandin scolar 300 de copii din comunitatile
marginalizare
• Servicii de tip A doua sansa pentru 20 de persoane
• Operaționalizare centru comunitar
• Acordarea se servicii sociale si/sau medicosociale pentru 420 persoane
• Analize medicale gratuite pentru 840 de persoane din teritoriul SDL
• Operaționalizarea magazinului social printrun sistem de achiziționare a produselor contra unui
numar de ore de munca in folosul comunitatii
• Campanie de promovare a Activităților de voluntariat in randul elevilor din scolile de pe
teritoriul SDL;
• Campanii de sprijin reciproc, intre copiii/tinerii si pensionarii din teritoriul SDL; evenimente de
promovare a multiculturalitatii pe teritoriul SDL intre romani, rromi, evrei, armeni, lipoveni etc;
• Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie pentru minim 100 persoane ( copii +
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parinti/tutori)
Proiectele POR aferente listei indicative de intervenții aprobate de Comitetul Director GAL vizează
investiţii în:
• infrastructura de locuire - reabilitare/modernizare locuinţelor sociale;
• infrastructura de sănătate, servicii sociale - reabilitare/modernizare unui Centru comunitar
integrat;
• reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane – 3 străzi asfaltate, senusri giratorii, zone
verzi neamenajate, spații pentru copii, spații pietonale etc.
Intervențiile care se vor realiza prin POR sunt:
• Asfaltare străzi zona din spatele cartierului Împarat Traian
• 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
• Amenajare spațiu de relaxare scuar liceu pedagogic
• Amenajare spații recreere în ZUM Centrul Vechi și ZUM parcul Tineretului
• Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii
• Crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane - modernizarea utilităților publice
- modernizarea iluminatului public urban
• Amplasarea de camere de supraveghere wireless pe teritoriul SDL
• Construire imobil de locuințe sociale pe teritoriul SDL
• Reabilitarea spațiului in care se vor derula serviciile de ocupare și calificare
• reabilitare si dotare sali pentru Servicii educationale pentru copii aflati in risc de abandon
scolar și A doua sansa in cadrul Centrului Comunitar
• Reabilitare centru comunitar integrat
• Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate - modernizare clădire
pentru a găzdui activități social – comunitare, respectiv magazin social;
ANEXA 2041 și ANEXA 2142
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ANEXA 20 : Matrice de corespondență privind complementaritatea intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții pentru
care se intenționează solicitarea finanțării din POCU, POR, alte surse (după exemplul oferit în Documentul suport J)
42
ANEXA 21 : Fișele intervențiilor din lista indicativă, pe modelul prezentat în Documentul suport K.
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7. Monitorizare și evaluare
7.1 Monitorizarea și evaluarea continuă - maximum 2 pagini
Monitorizarea și evaluarea continuă se va realiza conform Procedurii elaborate și aprobate de
Comitetul Director al GAL și va fi difuzată la nivelul membrilor Asociației Grup de Acțiune Locală și
al nivelul personalului din structura organizatorică, după derularea activității de selecție a
proiectelor. Activitatea de monitorizare și evaluare continuă are scopul de a duce la realizarea
fizică a proiectelor și atingerea indicatorilor stabiliți în SDL.
Monitorizarea presupune o analiză periodică a resurselor, activităților și rezultatelor proiectelor,
comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul proiectului. De asemenea
structura procedurii de monitorizare și activitatea care se desfășoară pe baza acesteia permite
GAL Botoșani pentru Viitor să ia decizii corespunzătoare pentru buna implementare a SDL.
Monitorizarea implementării SDL presupune centralizarea următoarelor informații:
îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici listei indicative de intervenții;
contribuția SDL la realizarea indicatorii specifici AMPOR și AMPOCU pentru mecanismul DLRC;
numărul și valoarea proiectelor selectate, contractate, plătite și reziliate, finalizate;
La nivelul GAL Botoșani pentru Viitor activitatea de monitorizare și evaluare continuă se va centra
pe 4 coordonate:
1. Monitorizarea implementării SDL, prin îndeplinirea indicatorilor POR/POCU
2. Urmărirea atentă a activităților în curs de desfășurare
3. Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;
4. Monitorizarea SDL prin analizarea indicatorilor globali la nivelul strategiei (fizici și financiari) şi
a indicatorilor de rezultat pentru fiecare măsură de finanțare;
Monitorizarea proiectelor selectate
• Monitorizarea modului de implementare și realizare a indicatorilor proiectelor, inclusiv
propunerea de măsuri pentru derularea corespunzătoare a acestora;
• Verificarea progresului realizat în strânsă legătură cu: obiectivele, rezultatele așteptate și
indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului, bugetul, termenele, graficele de implementare și
calendarele estimate în cadrul proiectului, respectarea obligațiilor de vizibilitate și publicitate;
• Verificarea modului în care sunt respectate: cadrul legal aplicabil/reglementările/ procedurile
instituite pentru implementarea proiectului;
• Verificarea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare precum și estimarea cheltuielilor
pentru următoarea perioadă de raportare, din punctul de vedere al încadrării în linia bugetară
aferentă, planul de achiziții și calendarul activităților proiectului;
• Identificarea în timp util a eventualelor probleme și instituirea măsurilor corective;
• Monitorizarea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectelor, în conformitate cu
legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice;
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• Monitorizarea situației riscurilor;
• Monitorizarea sustenabilității proiectului.
• Monitorizare din partea comunități
Monitorizarea cu ajutorul comunității reprezintă atât o formă de supraveghere publică a modului
în care SDL este implementată, cât și un mod eficient de a mobiliza comunitatea. Membrii
comunității pot identifica erori, face sugestii de îmbunătățire, pot solicita date și pot oferi feedback
coordonatorilor proiectului, fapt ce va duce și la o creștere a eficienței în procesul de luare a
deciziilor, oamenii vor fi mai bine informați, mai conștienți de drepturile lor în calitate de
clienți/beneficiari, cetățeni și ființe umane.
Monitorizare internă a funcționării GAL Botoșani prin evaluarea continuă a activităților:
• Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL
• Animarea teritoriului
• Analiza, evaluarea și selecția proiectelor
• Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei
• Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția
situațiilor în care GAL este beneficiar)
• Activitățile de monitorizare a proiectelor contractate
• Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și
animare
• Aspecte privind funcționarea: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.
ANEXA 2243
7.2. Evaluarea de impact - maximum 2 pagini
Prin intervențiile asupra comunității de tip hard și soft impactul va fi unul benefic nu doar pentru
cele două ZUM și SDL ci pentru întregul Municipiu Botoșani.
Pentru a se putea estima efectul intervențiilor implementate, este necesară existența unei baze de
referință. Aceasta este asigurată de rezultatele obținute prin Studiul de referință.
Se propune măsurarea atingerii indicatorilor prin repetarea Studiului de referință la sfârșitul
finanțării DLRC și compararea rezultatelor acestuia cu valorile corespunzătoare anului de referință,
2017.
Se va întocmi anual un raport de impact în baza unor chestionare, focus-grupuri și interviuri
individuale în care GAL va trebui să evidențieze beneficiile intervențiilor și indicatorii obținuți
prezentând urmatoărele:
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ANEXA 22 : Procedura de monitorizare și evaluare, inclusiv indicatorii POCU și POR
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Relevanţa - reprezinta măsura în care SDL reuşeşte să răspundă nevoilor reale ale actorilor
implicaţi. De asemenea are în vedere eventualele schimbări de context care ar putea avea ca
rezultat anumite modificări în tipul nevoilor la care programul ar trebui să se adreseze sau schimbări
în ierarhia acestora. Un program este relevant dacă pe tot parcursul implementării sale ţine cont
de aceste modificări de context, are flexibilitatea necesară de a se replia de câte ori este necesar
pentru a răspunde nevoilor la care îşi propune să răspundă. Iar un program devine irelevant în
momentul în care, pe parcursul existenţei sale, eşuează în acoperirea nevoilor pe care- şi propune
să le acopere sau le acoperă în mod defectuos, raportat la planul iniţial.
Eficienţa - atingerea rezultatelor SDL în condiţii rezonabile de cost. Cât de bună este
conversia inputurilor şi a mijloacelor aflate la dispoziţie în rezultate, în termeni de calitate,
cantitate şi timp. Care este calitatea rezultatelor atinse şi dacă ele au fost atinse ca urmare a unei
abordări oportune, bine alese.
Eficacitate - evaluarea contribuţiei pe care o au rezultatele atinse ale SDL la îndeplinirea
scopului pentru care acesta a fost iniţiat. În ce măsură rezultatele realizate coincid cu obiectivele
propuse.
Impactul - efectele SDL asupra audienţei mai largi a acestuia, asupra mediului în care se
desfăşoară; contribuţia SDL la atingerea obiectivelor sectoriale mai largi şi a politicilor specifice
domeniului.
Sustenabilitate - evaluarea măsurii în care beneficiile produse de SDL vor continua să se
manifeste, să producă efecte după terminarea ciclului de viaţă al SDL. Elemente cheie în acest
proces sunt responsabilităţile instituţionale asumate, sprijinul politicilor publice, alocările
financiare, dotările şi echipamentele, capacităţile umane etc.
Ținând cont de obiectivul general și obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locală,
impactul principal care trebuie evaluat la finalul implementării acesteia este impactul social.
Impactul social însă nu este întotdeauna măsurabil sau este dificil de cuantificat.
Proiectul vizează astfel atingerea următorilor indicatori de rezultat:
Tabel 8. Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL
Indicatori
UM Nivel
de
bază
Reducerea ratei sărăciei (AROP) în rândul rezidenților din zona
urbană marginalizată (ZUM)
Creșterea capitalului uman al comunității

%

>90

An de Țintă
bază 2023

2017 <80
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Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din zonă
Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a
școlii în rândul copiilor și tinerilor din ZUM
Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilităților
relevante pentru intrarea pe piața muncii ale adulților din ZUM
Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii
specializate și de beneficii sociale
Scăderea numărului de copii aflați în situații de vulnerabilitate
Creșterea capitalului material/economic al comunității
Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor din
ZUM, din care femei, tineri, romi
Creșterea participării la scheme speciale de servicii active de
ocupare individualizate, din care femei, tineri, romi
Creșterea accesului la drumuri pavate/ asfaltate
Creșterea satisfacției rezidenților cu accesul la infrastructură și
curățenia zonei
Îmbunătățirea condițiilor de locuire
Creșterea capitalului social al comunității
Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul comunității și a
nivelului de încredere în alte persoane, în ceilalți membri ai
comunității, precum și în instituții
Creșterea capitalului simbolic al comunității
Recunoașterea hărții zonei și includerea zonei în procesul de
planificare urbană
Creșterea satisfacției locuitorilor municipiului, rezidenți în cartiere
cu vedere directă la ZUM cu aspectul general al zonei
Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului

UM Nivel
de
bază
%
>90
%
2

An de Țintă
bază 2023
2017
2017

+5
-0.5

%

75

2017

+10

%

5

2017

+10

%

25

-10

%

50

2017
2017
2017

%

0

2017

+10

%
%

80
80

2017
2017

+5
+5

%

80

+2

%

50

2017
2017
2017

nr

0

2017
2017

1

%
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2017

+5

%

50

2017

+10

+10

+20

8. Planul financiar - maximum 3 pagini
În construirea bugetului s-a pornit de la estimarea costurilor pentru funcționarea GAL, ținându-se
cont de:
Costurile necesare pentru personal (1 Manager GAL, 1 Agistent GAL, 1 Facilitator, 1 responsabil
financiar + 1 expert executiv, în funcție de necesarul identificat pe parcurs). Costurile au fost
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calculate ținându-se cont de baremele de costruri salariale conform Manualului Baneficiarului
POCU la care s-a adăugat plata contribuțiilor calculate conform modificărilor care vor intra în
vigoare în 2018;
Costuri de chirie și utilități;
Costuri pentru dotarea biroului pentru restul de personal și achiziționarea de echipamente
suplimentare bunei funcționari (laptop-uri pentru personalul suplimentar, birouri, 1 imprimantă;
Costuri pentru birotică;
Rezervă de contingență.
Total buget pentru funcționare GAL: 230000 Euro
Bugetul pentru intervențiile FSE a fost calculat în funcție de indicatorii de rezultat, țănându-se cont
că “țintele minime obligatorii pentru indicatorii de realizare / rezultat aferenți intervențiilor POCU
sunt stabilite la o alocare de 1 milion Euro pentru intervențiile POCU implementate în SDL din
regiunile mai puțin dezvoltate / acestea crescând sau reducându-se direct proporțional cu valoarea
alocării din POCU la nivelul unei SDL (cu excepția cheltuielilor de funcționare legate de gestionarea
implementării SDL și animarea comunității)” și că ”un procent de minimum 30% din bugetul total
POR+POCU al SDL este alocat intervențiilor finanțabile din Fondul Social European, prin POCU; ”
Astfel, pentru atingerea indicatorului 4S67 s-a stabilit un grup țintă de 840 persoane, astfel
încât bugetul a fost stabilit, proportional, la valoarea de 2.100.00 Euro. Pentru acest buget au fost
calculate intervenții care să ducă atât la îndeplinirea indicatorilor de realizare (4S67, 4S148, 4S69),
cât și a indicatorilor de rezultat imediat (4S63, 4S64, 4S146), astfel;
4S67 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care
beneficiază de servicii integrate – 840, din care 420 vor beneficia de măsuri de ocupare;
4S63 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care
dobândesc o calificare la încetarea calității de participant – 210 persoane;
4S64 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care
au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității
de participant – 53 persoane;
4S148 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
care beneficiază de sprijin – 3;
4S146 Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială – 3;
4S65 Comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care depășesc
situația de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea sprijinului (conform definiției AROPE) - 2;
4S69 Regiuni mai puțin dezvoltate – 2;
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După alocarea bugetelor pentru serviciile de ocupare, educaționale, sociale, restul de bani au fost
redirecționați pentru conceperea de activități inovative social care să sprijine și să asigure
sustenabilitatea intervențiilor care vor fi făcute prin POR.
Total Buget POCU prevăzut: 2.100.00 Euro
Pentru Stabilirea bugetului intervențiilor din FEDR s-a pornit de la probemele identificate în
urma Studiului de referință la nivelul teritoriului SDL, probeme grupate pe categorii de:
infrastructură rutieră, locuire, amenajare teritoriu.
Astfel, cel mai mare buget a fost alocat pentru crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor
publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone
verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) cu respectarea
prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările și
completările ulterioare, Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare –2160000 Euro.
O sumă de 1700000 Euro a fost alocată pentru construire/reabilitare/modernizare locuinţe
sociale. Pentru reabilitare/modernizare centre comunitare integrate medico-sociale a fost alocată
suma de 550000.
Restul de 235000 Euro au fost alocați pentru construire/reabilitare/modernizare clădiri
pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc. (de ex:
clădiri cu destinație de: centre multifuncționale, cantine sociale, băi publice, centre de agrement,
biblioteci, teatre, cămine culturale etc).
Total Buget POR prevăzut: 4645000 EURO.
TOTAL BUGET SDL:44 6975000 EURO
ANEXA 23: Bugetul SDL
ANEXA 24: Hotărârea GAL de asumare a SDL
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ANEXA 23: Bugetul SDL
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9. Lista de anexe ale SDL

ANEXA 1:

Planul cu delimitarea teritoriului vizat de SDL, pe modelul PUG, și fotografii
relevante din zonele/comunitățile marginalizate vizate
ANEXA 2
Declarație pe propria răspundere privind datele utilizate în cadrul Studiului de
referință, cu asumarea faptului că, în situația în care, pe parcursul verificărilor, se
vor identifica date incorecte/nereale, SDL va fi declarată neeligibilă
ANEXA 3: Metodologia și instrumentele de cercetare (chestionarul/chestionarele și ghidurile
de interviuri/focus grup) folosite în Studiul de referință
ANEXA 4: Baza de microdate primare rezultată din Studiul de referință, în format .XLSX
(Excel)
ANEXA 5: Decizia GAL privind declararea zonei/lor urbane marginalizate vizată/ vizate din
teritoriul SDL (care în prealabil au fost validate)
ANEXA 6: Minimul de date privind accesul populaţiei din teritoriul GAL la servicii publice și
infrastructură socială, în conformitate cu Tabelul 2
ANEXA 7: Dovada referitoare la organizarea juridică a GAL în conformitate cu prevederile OG
nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu
modificările și completările ulterioare.
ANEXA 8: Procesul verbal al ședinței Adunării Generale pentru alegerea Comitetului Director
și lista participanților (cu semnături)
ANEXA 9: Componența Comitetului Director, în conformitate cu Tabelul 4
ANEXA 10: Documente suport care să dovedească organizarea funcțională a GAL-ului: (a) - (k)
ANEXA 11: Dovada obținerii numărului de înregistrare în registrul electronic de evidență a
prelucrărilor de date cu caracter personal de la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care atestă calitatea de
operator de date cu caracter personal, pentru domeniul specific
(http://www.dataprotection.ro/).
ANEXA 12: Lista activităților desfășurate de GAL ce au avut în vedere îmbunătățirea
competențelor în domeniile vizate de SDL/DLRC, în conformitate cu Documentul
suport C aferent Modelului Cadru de SDL (pentru GAL-urile beneficiare de sprijin
pregătitor). În cazul GAL-urilor care nu au beneficiat de sprijin pregătitor, această
anexă va conține dovada privind competențele personalului administrativ GAL
(manager, asistent administrativ și, eventual, facilitator/facilitatori) în domeniile
vizate de SDL/DLRC, inclusiv în managementul de proiect.
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ANEXA 13: Fișa postului și curriculum vitae al managerului GAL
ANEXA 14: Documente suport privind conținutul și participarea la ședințele obligatorii ale
Comitetului Director GAL în care au fost abordate cele 5 teme obligatorii
ANEXA 15: Fișa postului și curriculum vitae al facilitatorului comunitar, dacă a fost angajat un
specialist, respectiv contractul pentru activitățile de facilitare comunitară, însoțit
de acte doveditoare ale experienței relevante, dacă a fost contractată o firmă sau
un ONG
ANEXA 16: Documente suport privind conținutul (minutele întâlnirilor) și participarea la cele
întrunirile publice organizate în zona/ele marginalizate adresate
ANEXA 17: Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva
principalele probleme din teritoriu
ANEXA 18: Distribuția măsurilor de intervenţie pe zonele din teritoriul SDL, în conformitate cu
Tabelul 6
ANEXA 19: Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții, în conformitate cu Tabelul 7
ANEXA 20: Matrice de corespondență privind complementaritatea intervențiilor propuse în
cadrul listei indicative de intervenții cu finanțare din POR, POCU, alte surse
ANEXA 21: Fișele intervențiilor din lista indicativă
ANEXA 22: Procedura de monitorizare și evaluare, inclusiv indicatorii POCU și POR
ANEXA 23: Bugetul SDL
ANEXA 24: Hotărârea GAL de asumare a SDL
ANEXA 25 A: Studiu de referință pentru realizarea strategiei de dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității (DLRC)
ANEXA 25 B: Rezultatele cercetării – fișa problemelor comunității
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