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Masura M1- Acces la educatie si 
servicii sociale de calitate in 
teritoriul SDL  

1.1 – Imbunatatirea infrastructurii educaţionale 25000 0 0 25000 

1.2 – Dezvoltarea intreprinderilor de insertie 500000 0 0 500000 

1.3 – Infiintarea unui centru comunitar integrat de servicii 
sociale, socio-medicale si medicale 

50000 0 0 50000 

1.4 – Investitii in infrastructura pentru desfasurarea de 
activitati sociale si  comunitare 

500000 0 0 500000 

Masura M2 -  Mobilitate urbana 
facila si conditii de locuire 
decente pentru populatia  din 
ZUM  

2.1 – Investiţii în infrastructura de locuire 500000 0 0 500000 

2.2 – Investitii pentru mobilitatea urbana 250000 0 0 250000 

2.3 – Investitii in infrastructura pentru utilitățile de bază la 
scară mică 

150000 0 0 150000 

Masura  M3 -  Acces la spații 
publice urbane in teritoriul SDL  

3.1 – Investitii in crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor 
publice urbane 

25000 0 0 25000 

Masura M4 – Sprijin pentru 
reducerea saraciei si excluziunii 
sociale a populatiei din zonele 
urbane marginalizate si grupurilor 
vulnerabile din teritoriul SDL   

4.1 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii 0 1625000 0 1625000 

4.2 – Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, 
inclusiv a ocupării pe cont propriu 

0 500000 0 500000 

4.3 – Sprijin pentru creşterea accesului și participării la 
educaţia timpurie/ învățământ primar și secundar şi 
reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea de pachete 
integrate 

0 800000 0 800000 

4.4 – Sprijin pentru dezvoltarea si furnizarea de servicii 
sociale, socio-medicale si medicale 

0 1200000 0 1200000 

4.5 – Sprijin pentru imbunatatirea mediului de locuire 0 25000 0 25000 

4.6 – Asistență juridică pentru reglementarea actelor 0 50000 0 50000 

4.7 – Implicarea activa in comunitate, voluntariat, 
multiculturalism, egalitate de sanse si nondiscriminare, 
solidaritate sociala. 

0 50000 0 50000 

4.8 – Siguranța in zonele urbane marginalizate 0 0 25000 25000 

Costuri de funcționare a GAL legate de gesionarea implementării SDL și animarea comunității 0 750000 0 750000 

TOTAL SDL 2000000 5000000 25000 7025000 

 


