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Anexa 20 - Matrice de corespondență privind 

complementaritatea intervențiilor  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obiectiv specific 1 
Creşterea calităţii vieţii şi 

a gradului de confort 

prin reabilitarea 

infrastructurii urbane 

degradate si asigurarea 

unei infrastructuri 

urbane moderne şi 

durabile în teritoriul SDL 

Măsura 1 

Modernizarea 

infrastructurii rutiere si 

pietonale 

 

Intervenție POR 
Reabilitare strazi  si alei pietonale 
nemodernizate (măsuri hard)  

Intervenție POR 
 Creare/modernizare locuri de joaca 
pentru  copii (măsuri hard) 

 

Plan de acțiune  Lista indicativă de intervenții  

Intervenție POR 
Creare/modernizare spatii verzi 
(măsuri hard) 

 

Măsura 2 

Dezvoltarea si 

modernizarea spatiilor 

publice urbane 

degradate 

Obiectiv specific 2 
Îmbunătăţirea condiţiilor 

de locuire si asigurarea 

unor condiţii de locuit 

decente pentru 

categoriile sociale 

dezavantajate din 

teritoriul SDL 

Măsura 3 

Dezvoltarea 

infrastructurii de  

locuinte sociale 

Intervenție POR 
Construire locuinte sociale (măsuri 
hard) 

 

Obiectiv specific 3 
Creșterea ratei de 

ocupare din 

comunitățile 

marginalizate, prin 

masurilor active si 

integrate  de informare, 

formare profesionala si 

masuri de incurajare a 

investitiilor si 

promovarea sanselor 

egale de acces pe o piata 

a muncii moderna, 

flexibila si inclusiva 

Măsura 4 

Furnizarea de servicii 

specializate pentru 

stimularea ocuparii 

Intervenție POCU 
Servicii de informare și consiliere 
profesională (măsuri soft) 

 
Intervenție POCU 
Servicii de mediere (măsuri soft) 

 
Intervenție POCU 
Programe de formare profesională 
(măsuri soft) 

 
Intervenție POCU 
Programe de ucenicie (măsuri soft) 

 

OBIECTIV 

GENERAL SDL: 

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 

Intervenție POCU 
Program de educare in vederea 
pastrarii curateniei in zona (măsuri 
soft) 

 

Intervenție POCU 
Program de consiliere si regulament de 
ordine interioara (măsuri soft) 
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Obiectiv specific 4 
Creșterea participării la 

învăţământ, reducerea si 

prevenirea abandonului 

școlar și a părăsirii 

timpurii a școlii a 

persoanelor din zonele 

marginalizate 

Măsura 6 

Dezvoltarea capacității 

unitatilor de invatamant 

anteprescolar si 

prescolar pentru 

dezvoltarea și 

diversificarea serviciilor 

oferite 

Intervenție POR 
Construire/ reabilitare/ 
modernizare unitati de 
invatamant de tipul crese si 
gradinite (măsuri hard) 

 

Intervenție POCU 
Sprijin pentru cresterea accesului 
si participarii la educatia timpurie 
/ invatamant primar si secundar 
si reducerea parasirii timpurii a 
scolii 

Măsura 7 

Diversificarea serviciilor 

oferite la nivelul 

unitatilor de invatamant 

primar si gimnazial 

Intervenție POCU 
Asigurarea de servicii de școală 
după școală (măsuri soft) 

 

Măsura 8 

Dezvoltarea serviciilor 

privind accesul la 

educatie continua 

Intervenție POCU 
Masuri specifice programului “A 
doua Sansa” (măsuri soft) 

 

Măsura 9 

Dezvoltarea serviciilor in 

domeniul culturii si 

traditiilor locale 

Intervenție POCU 
Operationalizare  centre 
multifunctionale (măsuri soft) 

 

OBIECTIV 

GENERAL SDL: 

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 
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OBIECTIV 

GENERAL SDL: 

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 

Obiectiv specific 5 
 Îmbunătăţirea accesului 

persoanelor aflate în risc 

de sărăcie sau 

excluziune socială la 

servicii de sănătate de 

bază si la servicii sociale 

Măsura 10 

Cresterea capacitatii 

centrelor sociale si 

dezvoltarea serviciilor 

oferite la nivelul 

acestora 

Măsura 11 

Dezvoltarea serviciilor 

medicale si sociale in 

comunitate 

Intervenție POR 
Reabilitare/modernizare a 
centrelor comunitare integrate 
(măsuri hard) 

 

Intervenție POCU 
Operationalizare  centre sociale 
de tip rezidential si de zi pentru 
copii si adulti (măsuri soft) 

 

Intervenție POCU 
Furnizarea de servicii medicale 
de catre echipe mobile multi-
functionale (măsuri soft) 

 

Intervenție POCU 
Operationalizare magazin social 
(măsuri soft) 

 

Măsura 12 

Combaterea 

discriminarii in 

comunitate 

Obiectiv specific 6 
 Creşterea nivelului de 

informare şi 

conştientizare a 

fenomenului de 

discriminare pe piaţa 

muncii, din scoli si 

institutii publice, în 

vederea schimbării 

atitudinii sociale şi 

stereotipurilor 

 

Intervenție POCU 
Campanii de combatere a 
discriminarii la nivelul scolilor, 
institutiilor publice si la locul de 
munca (măsuri soft) 

 


