STRATEGIA DE
DEZVOLTARE LOCALĂ A
MUNICIPIULUI FOCȘANI
Etapa a II‐a a mecanismului DLRC

0. Introducere
Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument
de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014‐2020
în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, de la nivel urban, prin stimularea implicării
comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor
strategii integrate de dezvoltare locală. Parteneriatul local are rolul de a elabora și de a implementa
o strategie de dezvoltare locală integrată, beneficiind de finanțare pe termen lung, și deținând
puterea de decizie cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile.
Așadar, abordarea DLRC vizează mobilizarea și implicarea comunității dezavantajate și a
organizațiilor locale, de la nivel urban, pentru a face pași concreți spre dezvoltarea lor într‐un mod
mai inteligent, mai durabil și mai favorabil incluziunii, în concordanță cu Strategia Europa 2020.
Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității se adresează unor teritorii
subregionale specifice, fiind gestionată de comunitate prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală
(GAL), formate din reprezentanți ai sectorului public și privat, precum și ai comunităților, atât a celor
marginalizate, cât și a celor nemarginalizate ce promovează interesele socio‐economice locale. În
perioada de programare 2014‐2020, la nivel urban, respectiv la nivelul orașelor cu populație peste
20.000, prin DLRC se propune o abordare integrată în soluționarea problemelor cu care se confruntă
comunitățile marginalizate, printr‐o abordare multisectorială, realizată prin corelarea și asigurarea
complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR și măsurile soft, de tip FSE.
Astfel, abordarea DLRC are la bază 5 principii ce promovează eforturile de dezvoltare locală
care:
 vizează zonele subregionale;
 sunt gestionate de către comunitate prin grupurile de acțiune locală (GAL);
 sunt implementate prin strategii de dezvoltare locală (SDL) integrate și
multisectoriale în funcție de zonă, concepute ținând cont de potențialul de
dezvoltare și de nevoile locale;
 includ elemente inovatoare;
 pun accent pe colaborarea în rețea.
Aplicarea DLRC în zonele urbane are ca obiective scoaterea din sărăcie/reducerea sărăciei şi
integrarea socială prin stimularea asocierii „de jos în sus” a actorilor dintr‐un teritoriu care
elaborează şi aplică strategii integrate şi multisectoriale de dezvoltare locală. Integrarea / caracterul
multisectorial pot fi realizate în următoarele moduri:
 se pornește de la unul sau mai multe aspecte, teme, probleme sau grupuri‐țintă care
mobilizează comunitatea, plasându‐le apoi într‐un context mai larg, și se stabilesc legături în
exterior cu alte sectoare și actori care pot influența situația;
 se stabilesc legături verticale în cadrul sectoarelor (ocuparea forței de muncă, educația,
asistența socială/ medicală etc.) și al lanțurilor de aprovizionare, precum și legături
orizontale între sectoare;
 se conectează zonele defavorizate cu zonele care oferă oportunități (de ex. cartierele
defavorizate cu centrele caracterizate de creșterea ocupării forței de muncă);
 se creează legături între nivelurile locale, regionale și naționale de guvernanță, în special în
cazul sectoarelor și al instituțiilor de bază precum școlile, spitalele etc;
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 se asigură faptul că diferitele măsuri de sprijin locale sunt etapizate și vizează obținerea
acelorași obiective strategice (integrare în ceea ce privește ce se întreprinde, de către cine și
cum).
Principalele nevoi adresate prin intermediul DLRC la nivel urban sunt atât de ordin
infrastructural, cât și nevoi ce vizează furnizarea de servicii, respectiv:
 accesul redus sau lipsa accesului la condiții decente de locuire, servicii medicale și
sociale de calitate, infrastructură și resurse educaționale de calitate, ocupare și
oportunități de ocupare, un mediu ambiental și o infrastructură de utilități publice de
calitate;
 slaba capacitate de inovare şi cunoaștere la nivelul zonei;
 riscul mare de excluziune socială (acest risc este rezultatul cumulului de nevoi
enunțate mai sus, nu este o nevoie în sine, ci un efect) pentru grupurile defavorizate
identificate în cadrul zonelor urbane marginalizate.
DLRC se va concentra în principal asupra zonelor urbane marginalizate. Zonele marginalizate,
cu toate subtipurile lor, sunt cele mai afectate de sărăcie și cele mai expuse discriminării și
excluziunii sociale. Teritoriul ocupat poate varia, ca formă și delimitare, de la o singură zonă dintr‐
un oraș la mai multe zone de acest tip. Conform studiului „Elaborarea strategiilor de integrare a
comunităților urbane marginalizate – Atlasul zonelor urbane marginalizate din România”, există trei
criterii principale pentru definirea și analiza diferitelor tipuri de zone marginalizate, și anume:
capitalul uman (educație, starea de sănătate, mărimea și compoziția gospodăriei), ocuparea și
condițiile de locuire. Astfel, conform Atlasului, în Municipiul Focșani 80,54% din populație se află în
zone nemarginalizate, 3,56% populație în zone dezavantajate pe locuire, 9,55% populație în zone
dezavantajate pe ocupare, 4,11% populație în zone dezavantajate pe capital uman, 0,98% populație
în zone marginalizate și 1,24% în zone cu instituții sau sub 50 de locuitori.
Teritoriul vizat din municipiul Focșani, delimitat pe baza prevederilor Planului Urbanistic
General (PUG) al municipiului Focșani, urmărește unitățile teritoriale de referință (UTR) 12 și 21,
fiind identificate 2 zone puternic afectate de sărăcie, marginalizare și excluziune socială ‐ zona
urbană marginalizată Bahne și zona urbană marginalizată Sud ‐ zone de tip ghetou.
Zona Bahne a municipiului, ca și zona Sud, prezintă două pungi de sărăcie extremă în zona
blocurilor de locuințe sociale din str. Aleea Căminului, respectiv str. Revoluției, cunoscute sub
denumirea de ghetouri, descriere care surprinde o realitate socială complexă. Atât cartierul Bahne,
zona blocului G2, din str. Aleea Căminului și împrejurimi, cât și zona str. Revoluției, din cartierul Sud
și împrejurimi, se caracterizează prin populație preponderent de etnie romă. Din totalul populației
din zonă, un procent de peste 40% sunt romi, majoritatea nedeclarându‐se ca făcând parte din
această minoritate etnică.
Specific este faptul că minoritatea romă se confruntă cu multiple probleme, cum ar fi:
sărăcia, lipsa educației, probleme de sănătate, lipsa actelor de proprietate și de aici a celor de
identitate, lipsa locuințelor, lipsa locurilor de muncă, șomajul de lungă durată și discriminarea.
Printre factorii individuali de risc, se regăsesc comportamentele deviante de la normele sociale,
disponibilitatea de "a se descurca" la limita legii, ceea ce deschide calea spre a comite ulterior
infracțiuni (furturi, violențe, etc.). Situația persoanelor afectate de sărăcie din zonă este similară,
indiferent de etnie. Situația romilor nu este cu mult diferită de a românilor afectați de sărăcia
extremă din zonă, pentru că există și situații de acest fel, confruntându‐se cu același tip de probleme.
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Ca atare, aceste zone necesită intervenții integrate, imediate, în vederea rezolvării problemelor
specifice și valorificarea sustenabilă a potențialului de dezvoltare a acestor comunități.
Noul instrument propus de Comisia Europeană ‐ Dezvoltarea Locală Plasată sub
Responsabilitatea Comunității – va fi utilizat de Asociația Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani,
prin formarea unui parteneriat local, proiectarea și implementarea unor strategii integrate de
dezvoltare locală.
Asociația Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani este o persoană juridică română, de
drept privat, non‐profit, autonomă şi apolitică, având acronimul GAL Unirea Focșani. Asociația este
înființată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la asociații
şi fundații aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și
completările ulterioare.
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani urmăreşte atingerea următoarelor
obiective:
 Dezvoltarea urbană integrată şi inteligentă a comunităţii cu accent pe zonele
urbane marginalizate pentru a consolida procesul de incluziune a comunităţilor
marginalizate şi combaterea sărăciei care le afectează prin dezvoltarea unor
strategii de dezvoltare locală (SDL);
 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din
comunităţile marginalizate, la nivelul municipiului Focşani şi prin efectul promotor
al proiectelor vizate de SDL care are la bază analize pertinente evidenţiind nevoile
locale, potenţialul de dezvoltare local, inclusiv al mediului de afaceri, profile de
resurse umane şi competenţe, cererea locală de pe piaţa forţei de muncă;
 Încurajarea actorilor de la nivel local, în special al celor din comunităţile
marginalizate, de a contribui activ la identificarea domeniilor de dezvoltare
strategică;
 Încurajarea implicării şi participării active a membrilor comunităţii, în special a celor
din zonele urbane marginalizate, în vederea deprinderii de către aceştia a
abilităţilor necesare unui trai independent;
 Susţinerea şi promovarea unor acţiuni inovative ale membrilor săi în domeniul
dezvoltării socio‐economice la nivel urban, inclusiv prin finanţarea unor
operaţiuni proprii ale acestora;
 Consilierea autorităţilor publice în elaborarea unor programe inovative privind
dezvoltarea urbană, în special a zonelor urbane marginalizate, pentru a asigura
complementaritatea şi coerenţa între intervenţii;
 Elaborarea şi/sau promovarea de iniţiative legislative menite să corecteze sau,
după caz, să reglementeze anumite aspecte de interes pentru dezvoltarea
durabilă a teritoriului şi comunităţii reprezentate;
 Să fie un forum pentru persoanele interesate să‐şi împărtăşească ideile şi
experienţa cu privire la dezvoltarea comunităţii şi viitorul acesteia în contextul
dezvoltării regionale, naţionale şi europene;
 Reprezentarea intereselor şi nevoilor membrilor săi în raport cu instituţiile locale şi
naţionale;
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 Crearea legăturilor cu alte organizaţii pentru a lucra împreună cu reprezentanţii
altor comunităţi la nivel regional, naţional sau european pentru transferul de bune
practici şi dezvoltarea de acţiuni inovative;
 Sprijinirea membrilor săi în identificarea de parteneri pentru proiectele proprii;
 Contribuirea la creşterea vizibilităţii comunităţii comunicând și diseminând
permanent informaţii relevante, rezultate şi realizări.
1. Prezentarea generală a orașului sau municipiului (peste 20.000 locuitori)
1.1. Principalele caracteristici geografice
Municipiul Focșani este reședința județului Vrancea, încadrat geografic la 45°42′N 26°13′E
în Regiunea de Dezvoltare Sud‐Est a României, în partea sud‐estică a județului Vrancea. Localitățile
învecinate sunt: la nord comuna Garoafa, la est comuna Vânători, la sud‐est comuna Răstoaca, la
sud comunele Slobozia, Ciorăști și Milcovul, la sud‐vest comuna Golești, la vest comuna Cotești și
Câmpineanca și la nord‐vest orașul Odobești.
Municipiul Focșani se află atât pe traseul rețelei transeuropene de transport rutier TEN‐R,
cât și al Coridorului paneuropean de transport intermodal IX (Helsinki‐Moscova‐Chișinău‐București‐
Plovdiv). Astfel, la nivelul teritoriului național și al județului Vrancea, municipiul Focșani prezintă
numeroase legături rutiere, având caracteristicile unui important nod rutier în partea de sud‐est a
țării: E85 (DN2) spre Râmnicu Sărat și Adjud, DN2D spre Târgu Secuiesc, DN 23 spre Brăila, DN23A
spre Ciorăști, DN2M spre Odobești, DJ204E spre Petrești, DJ204D spre Suraia, DJ205P spre Jorăști,
DJ205S spre Câmpineanca, DC147 spre Cotești, DC143 spre Vânători, DC142 spre Unirea. De
asemenea, municipiul Focșani se află pe direcția magistralei feroviare București‐Ploiești‐Buzău‐
Suceava, iar drumul european 85 (E85) formează centura orașului. Totodată, municipiul se află pe
traseul căii navigabile “Canalul magistral Siret – Bărăgan între Adjud și Dridu”.
Municipiul Focșani are o suprafață de 4815 hectare, ceea ce reprezintă 1% din suprafața
județului Vrancea, fiind o localitate de dimensiune medie. Conform clasificării localităților – PATN‐
Secțiunea a IV‐a ‐ Rețeaua de localități ‐ municipiul este încadrat la unitate administrativă de rang
II. Teritoriul administrativ Focșani este situat în zona de curbură a Carpaților Orientali, în partea cea
mai de nord a Câmpiei Române și anume Câmpia Siretului şi cuprinde municipiul Focșani şi
localitățile Mândrești‐Moldova şi Mândrești‐Munteni. Din punct de vedere geomorfologic, întreaga
zonă are aspect de câmpie, cu altitudini de 50 – 58 m deasupra nivelului mării şi panta de cca 5% de
la nord‐vest către sud‐est, câmpie ce se întinde de la linia Mărășești, Vânători, Tătăranu, Ciorăști
până la albia Siretului.
Clima pe teritoriul municipiului Focșani este temperat‐continentală, influențată de
adăpostul Carpaților de Curbură, înregistrându‐se variații importante de temperatură. Temperatura
medie este de cca. 9 °C, maxima absolută înregistrată fiind de +42,3 °C (iulie 1990), iar minima
absolută de ‐33,7 °C (februarie 1987). Volumul precipitațiilor depășește 400 mm, lunile cele mai
ploioase fiind mai‐iunie, iar cele mai secetoase decembrie‐ februarie. Vânturile dominante în toate
anotimpurile bat dinspre nord‐ est, iar vânturile calde, mai rare, dinspre sud, sud‐est.
Având în vedere faptul că municipiul Focșani este amplasat în Câmpia Siretului Inferior,
vegetația regăsită este specifică acesteia, respectiv zonei de silvostepă. Extinderea culturilor
agricole a făcut ca pe mari porțiuni vechile păduri de silvostepă să dispară cu totul, sau să se mai
păstreze doar ca mici pâlcuri degradate şi adesea puternic poienite, astfel că peisajul actual din acele
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arii nu se deosebește vizibil de cel de stepă. Pajiștile tipice de silvostepă, care se presupune că în
această zonă, chiar în condiții naturale, ocupau suprafețe destul de restrânse, au fost eliminate total
ca urmare a extinderii culturilor agricole. Pădurile sunt alcătuite predominant din specii sudice de
stejar: stejarul brumăriu, element pontbalcanic și stejarul pufos, cu caracter submediteranean.
Aceste păduri sunt în prezent puternic deformate, deoarece s‐au extins mult unele specii de
amestec și subarboretul. Printre speciile cele mai larg răspândite se numără arțarul tătăresc,
jugastrul, carpenul, ulmul, părul pădureț, păducelul, porumbarul, mojdreanul și lemnul câinesc. Pe
cea mai mare parte din străzile din Focșani sunt plantați pe margine castani, plopi, tei și ulmi, iar
localnicii cresc în grădini flori, viță de vie și iederă.
În ceea ce privește rețeaua hidrografică, municipiul Focșani este flancat de râul Putna spre
est, la o distanță de 7 km și de râul Milcov spre sud, la o distanță de 2 km. Teritoriul municipiului
este traversat şi de cursul de apă Cacaina Veche (Canalul Sturza), în mare parte regularizată (canale
îndiguite). Pe teritoriul municipiului Focșani, în zona Mândrești este situată Balta Mândrești.
Baza resurselor naturale ale Municipiului Focșani o constituie exploatarea terenurilor
agricole aflate în extravilanul localității. Prin structura bazei materiale din sectorul economic, se
asigură, totodată, prelucrarea a cca. 56 % din resursele naturale ale județului Vrancea.
Harta cu localizarea municipiului Focșani în cadrul României, respectiv în cadrul județului
Vrancea și de asemenea harta municipiului Focșani se regăsesc în Anexa 25.
1.2. Populația și caracteristicile demografice
Municipiul Focșani reprezintă principalul centru socio‐economic și industrial din
Județul Vrancea. La data de 1 ianuarie 2017, conform datelor puse la dispoziție de Direcția pentru
Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, municipiul avea o populație stabilă totală de
93.877 de locuitori. Se constată aceeași dinamică negativă de la nivelul județului/regiunii/țării, adică
o scădere cu 7,83% față de numărul populației municipiului Focșani la Recensământul populației și
al locuințelor din anul 2002 (101.854 locuitori), respectiv o scădere cu 3,07% față de numărul de
locuitori de la Recensământul populației și al locuințelor din anul 2011 (96.852). Evoluția pe întreaga
perioadă este evidențiată în graficul de mai jos1

În profil teritorial, variația demografică înregistrată în ultimii 10 ani evidențiază reducerea
cu 4,2% a numărului de locuitori cu domiciliul stabil în municipiul Focșani, pondere ridicată
1

Sursa: Institutul Național de Statistică

5

comparativ cu variația aceluiași indicator în perioada de timp menționată, specifică județului
Vrancea (‐2,3%), respectiv României (‐1,5%).
Dinamica negativă a populației conduce la aceeași tendință și pentru densitatea populației,
în același interval de timp. La nivelul teritoriului administrativ al municipiului Focșani, valoarea
densității populației este de 1.947 loc./km , calculată la o suprafaţă de 48,15 km , în timp ce
valoarea densităţii la nivelul intravilanului municipiului este de 5.661 loc./ km calculată la o
suprafață de 16,56 km .
În ceea ce privește tendințele demografice la nivelul municipiului, în perioada 2011‐2017,
din analiza datelor de mai jos (conform INS) se constată doar creșterea efectivelor de persoane
vârstnice, în timp ce numărul copiilor și adulților este în continuă descreștere:
Grupe de vârstă
Populația tânără
(0‐14 ani)
Populația adultă
(15‐59 ani)
Populația
vârstnică
(60 ani și peste)

Tendințe demografice în mun. Focșani în perioada 2011‐2017
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2016 Anul 2017
12801

12785

12709

12642

12561

12533

70391

69068

67606

66335

63153

61359

13660

14645

15543

16493

18760

19849

Astfel, la nivelul anului 2016, indicele de îmbătrânire al orașului – calculat prin împărțirea
numărului populației vârstnice la numărul populației tinere – indică o valoare de 1,58%. Datorită
faptului că indicele de îmbătrânire al municipiului Focșani este supraunitar, adică populația tânără
nu depășește populația vârstnică, municipiul nu are capacitate de regenerare. În cazul municipiului
Focșani, populația vârstnică reprezintă 21,17% din totalul populației, iar în mod convențional se
apreciază că o pondere a populației vârstnice mai mare de 12% corespunde unei populații
îmbătrânite demografic. Astfel, există riscul de creștere a populației vârstnice datorită numărului
ridicat al persoanelor adulte în oraș (65,46%), crescând şi indicele de îmbătrânire, cu numeroase
implicații în toate sferele activității umane.
Distribuția pe sexe a populației municipiului Focșani este în concordanță cu distribuția la
nivelul țării, regiunii, dar şi la nivelul Uniunii Europene, unde se înregistrează o pondere ușor mai
crescută a femeilor în totalul populației. Astfel, la nivelul anului 2016, structura pe sexe a populației
evidențiază o pondere a populației feminine de 53% şi a celei masculine de 47%.
Conform datelor statistice obținute în cadrul Recensământului general al populației din anul
2011, la nivelul municipiului Focșani se regăsesc aceleași grupuri etnice ca și în cadrul județului
Vrancea, respectiv românii sunt majoritari, însumând 90%, iar populația romă reprezintă 1%.
În ceea ce privește structura populației pe grupe de vârstă din municipiul Focșani, la data
de 1 ian. 2017, se constată o pondere mai ridicată a populației adulte (65,46%), urmată de populația
vârstnică (21,17%) și o pondere și mai redusă în cazul populației tinere, unde valoarea înregistrată
la nivelul municipiului este de 13,37%, după cum se poate observa și în figura de mai jos:2
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21,17%

Populația tânără (0‐14 ani)

13,37%

Populația adultă (15‐59 ani)
Populația vârstnică (60 ani și
peste)

65,46%

Dacă ne referim la distribuția populației pe nivele de educație, în anul școlar 2016‐2017,
populația școlară din municipiul Focșani a fost de 18.097 copii înscriși în grădinițe și în învățământul
preuniversitar. Distribuția populației școlare pe nivele educaționale se prezintă astfel: învățământ
preșcolar (12,2%), învățământ primar și gimnazial (41%), învățământ liceal (38,7%), învățământ
profesional (3,1%) și învățământ postliceal (4,2%).
1.3. Patrimoniul natural
Zona spațiilor verzi, sport, agrement, protecție din municipiul Focșani, conform datelor de la
nivelul anului 20133, are o suprafață de 100,43 ha, ceea ce conduce la o valoare de aproximativ
10,39 m2 spațiu verde pe cap de locuitor (raportat la o populație de 96.713 de locuitori, la 1 ianuarie
2014, conform INS). Suprafața este sub media prevăzută de norme, respectiv o suprafață de 26
m2/cap de locuitor. Spațiul verde măsurat include spațiul verde amenajat din domeniul public
(aliniamente, scuaruri, etc.), terenuri destinate activităților de sport și agrement ce au caracter
public și sunt trecute în documentațiile de urbanism ca zone funcționale verzi, spațiile verzi cu rol
de protecție, întrucât toate categoriile de suprafețe verzi ajută la ameliorarea microclimatului și nu
doar suprafețele verzi din domeniul public. Conform informațiilor primite de la Primăria
Municipiului Focșani, în anul 2016 este raportată o valoare crescută a suprafeței totale a spațiilor
verzi, care conduce la o medie de aproximativ 14 m2 spațiu verde pe cap de locuitor. Principalele
zone cu spații verzi de pe domeniul public sunt: Grădina Publică (17.722 m2), Parcul Bălcescu (16.957
m2), Parcul Schumann (12.838 m2), Parcul Teatru (6673 m2), Parcul Vlahuță (3869 m2), Parcul Argeș
(3234 m2), Stadionul Tineretului (41.699 m2) și Stadionul Mândrești (8600 m2). 4
Deși Regiunea Sud‐Est este regiunea cu cea mai mare suprafață din ariile protejate din totalul
României (43,8% din totalul suprafețelor protejate din România), pe teritoriul municipiului Focșani
nu există arii protejate de interes național sau comunitar, singurele zone protejate învecinate fiind
Pădurea Crângul Petrești (rezervație naturală înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea
nr. 12/1992) și Aria Specială de Protecție Avifaunistică Lunca Siretului Inferior.
În județul Vrancea funcționează o stație automată de monitorizare a calității aerului, de
fond regional, amplasată în zona cu densitate a populației mică, departe de aria urbană și de sursele
locale de emisie, în incinta Uzinei de apă CUP, pe drumul județean Focșani‐Suraia. Pentru anul 2016,
valorile indicatorilor înregistrate sunt sub valorile limită admise în Legea nr.104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător, respectiv sub valoarea pragului de alertă (400 µg/m3, medie orară),
3
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sub valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane (200 µg/m3, medie orară), sub valoarea
limită anuală pentru protecția sănătății umane (40 µg/m3, medie anuală) și sub nivelul critic anual
pentru protecția vegetației (30 µg/m3, medie anuală). Din datele înregistrate la stația automată de
calitate aer pentru indicatorul SO2, a rezultat că valorile limită orară (350 µg/m3, medie orară),
valorile limită zilnice pentru protecția sănătății umane (125 µg/m3 ) și pragul de alertă (500 µg/m3,
medie orară măsurată 3 h consecutiv) nu au fost depășite. Totodată, valoarea maximă zilnică a
mediei mobile la indicatorul CO, în anul 2016, este cu mult sub valoarea limită stabilită în Legea
nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, care este de 10 mg/mc – valoare maximă zilnică
a mediilor pe 8 ore. Pentru aceeași perioadă, la indicatorul O3, pragul de alertă ( 240 μg/mc‐ medie
orară) sau pragul de informare (180 μg/mc‐ medie orară) nu au fost depășite. Din motive tehnice,
datele colectate în anul 2016 pentru indicatorii PM10 și C6 H6 sunt insuficiente pentru a respecta
criteriile de calitate conform Legii 104/2011. Din datele achiziționate la stația de monitorizare de
fond regional VN 1 rezultă că nu s‐au înregistrat depășiri pentru concentrația de O3, SO2 și NO2 în
aerul ambiental, neexistând risc pentru expunerea ecosistemelor și vegetației.5 Principalele
activități generatoare de poluanți în atmosferă sunt: procesele de producție (producere energie
electrică și termică, fabricarea materialelor de construcții, prelucrarea metalelor, producția de
hârtie și carton); utilizarea solvenților organici în anumite activități și instalații; distribuție și
depozitare combustibil; tratarea și depozitarea deșeurilor; extracția și distribuția combustibililor
fosili și agricultura. Una dintre principalele surse de poluare a aerului în municipiul Focșani este
traficul auto din zonele intens circulate, de pe arterele pe care se desfășoară traficul greu, care este
nevoit să traverseze localitatea pe anumite tronsoane (str. Mărășești, str. Anghel Saligny). De
asemenea, existența surselor individuale de încălzire ale cetățenilor poluează mediul de la nivelul
solului până la ultimele etaje, deoarece combustia este de cele mai multe ori incompletă datorită
neautomatizării arderii, randamentului redus și unei supravegheri precare, determinând degajări de
poluanți deloc neglijabile. Totodată, un sit potențial contaminat de pe raza municipiului este
Depozitul de Produse Petroliere Focșani, situat în partea vestică a acestuia, aparținând S.C. PETROM
S.A. ‐ Membru OMV Grup.
În partea de est, municipiul Focșani este mărginit de răul Putna, la o distanță de 7 km și de
râul Milcov, în partea de sud‐est. Teritoriul municipiului este traversat în partea de nord de canalul
Sturza (Cacaina), în mare parte regularizat (canale îndiguite), a cărui lungime totală este de 34 km.
Pe teritoriul municipiul Focșani, în zona localității Mândrești, este situată Balta Mândrești, cu o
suprafață de 98 ha, pe care se practică în general pescuitul. Apele uzate se dirijează gravitațional
către stația de epurare (municipiul dispune de o stație de epurare reabilitată și modernizată pentru
a corespunde cerințelor de epurare a unui debit maxim de 2.200 l/s, în concordanță cu standardele
europene) ajungând într‐un colector magistral. După epurare, apa este deversată în râul Putna prin
canalul deversor, sistemul de colectare fiind unitar. Apele pluviale din zona de sud (perimetrul fostei
zone industriale) și din zona de nord‐est sunt colectate separat, fără preluare în stația de epurare.
Poluarea fonică este cauza multor probleme de sănătate, iar numărul locuitorilor expuși la
niveluri ridicate de zgomot este în creștere. Zgomotul are efecte dăunătoare și asupra florei și faunei
sălbatice. În anul 2016, APM VRANCEA a efectuat măsurători ale nivelului de zgomot echivalent în
mun. Focșani, în puncte fixe amplasate la bordura trotuarului ce mărginește partea carosabilă a
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drumurilor cu circulație intensă, respectiv străzi de categorii tehnice II și III (străzi de legătură și de
colectare). Valoarea limitei maxime admise pentru nivelul de zgomot echivalent conform STAS
10009/1988 este de 70 dB, respectiv de 65 dB. Astfel, s‐au înregistrat depășiri ale limitei maxime
admise pe următoarele străzi de categorie tehnica II: Bd. București, în punctul S.C. VINCON S.A.; Bd.
Unirii, în punctul Prefectură; Bd. Independenței, în punctul Biserică; str. Cuza Vodă, în punctul
Spitalul Județean Focșani și pe străzile de categorie tehnică III: str. Tinereții, în punctul Școala
Generală nr.10; str. Cezar Bolliac, în punctul Colegiul Unirea; str. Ștefan cel Mare, în punctul Școala
Generală nr.9.
Municipiul Focșani nu este afectat de procese naturale (eroziuni datorate apei/ vântului,
alunecări de teren active, sărăturare, etc.), însă ca urmare a condițiilor geografice și geologice din
județul Vrancea, există pericolul manifestării acțiunilor distructive a cutremurelor de pământ de
magnitudine mare în cele 2 zone distincte: trunchiul Vrâncioaia‐Tulnici‐Soveja, unde se produc
cutremure la adâncimi de 80–160 km, legat de curbura arcului carpatic și în regiunea de câmpie
între Râmnicu Sărat, Mărășești și Tecuci, cu cutremure mai puțin adânci. Analiza factorilor de risc la
nivelul mun. Focșani trebuie să țină cont în mod prioritar de faptul că cea mai importantă zonă
seismică din România se află în zona Vrancea. Conform Planului de amenajare a teritoriului național,
Secțiunea a V‐a – Zone de risc natural, în municipiul Focșani au fost identificate areale limitate
geografic în interiorul cărora există potențialul de producere a fenomenelor naturale următoare:
intensitate seismică exprimată în grade MSK – 9 grade MSK și inundații pe cursuri de apă, în mod
deosebit în partea de nord a municipiului.
1.4. Patrimoniul arhitectural şi cultural
Lista monumentelor istorice din municipiul Focșani înscrise în Patrimoniul Cultural Național
al României este reprezentativă pentru istoria locală. Monumentele istorice au valoare arhitecturală
și ilustrează mai ales :
 lăcașe de cult și monumente cu specific religios: biserici și un efectiv mai mic de mănăstiri şi
ansambluri mânăstirești, schituri, turnuri de clopotniță, paraclise, troițe, precum: Biserica
Sfântul Nicolae, Biserica Sfinții Apostoli de la Ocol, Biserica „Sfântul Nicolae Nou”, Biserica
„Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Capela Militară, etc.
 clădiri cu destinație administrativă şi culturală: Teatrul “Maior Gh. Pastia”, Tribunalul
Județean, Prefectura, Fosta Cameră de Comerț, Banca Națională din Focșani, Ateneul
Popular;
 clădiri cu destinație rezidențială (unele foarte vechi datând din secolele XVIII‐XIX, iar cele
mai multe construite în prima parte a secolului XX): municipiul înregistrează aproximativ 54
de case (Casa Longinescu, Casa Zaharia, Casa Tatovici, Casa Alaci, etc.);
 construcții școlare: Școala de Băieți nr.2, Școala Rarincescu (clădire care şi‐a păstrat
destinația), Școli Armenești, Colegiului Național Unirea, Școala Comercială;
 clădiri cu destinație industrială: Tăbăcăria Tăchiţă Nistor este reprezentativă pentru
arhitectura sa cu forme industriale;
 monumente de artă plastică și memorială: Monumentul Unirii, Mausoleul Eroilor,
Monumentul Eroilor Regimentului 10 Dorobanți, Monumentul Eroilor Regimentului 11
Artilerie, Borna de Hotar;
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 muzee și colecții publice – în mun. Focșani există trei tipuri de muzee: de istorie (Muzeul
Unirii, Muzeul Vrancei), de arheologie și istorie (Muzeul Vrancei ‐ Secția de Istorie și
Arheologie) și de știință (Muzeul Vrancei ‐ Secția de Științele Naturii).
Totodată, în Municipiul Focșani, municipiu cu tradiții în domeniul culturii, își desfășoară
activitatea o serie de instituții culturale care au drept scop culturalizarea maselor și asigurarea
petrecerii timpului liber al cetățenilor și anume: 2 case de cultură, 1 teatru, 2 ansambluri folclorice,
25 biblioteci, 1 bibliotecă publică, 2 cinematografe, 1 instituție de valorificare a tradiției folclorice.
Patrimoniul cultural imaterial este reprezentat și de tradiții, obiceiuri, inclusiv tradiții
orășenești, care contribuie la exploatarea valorilor artistice, sentimentale și memoriale create de
generațiile trecute. Parte din îndeletnicirile de bază ale vremurilor străvechi erau țesutul și cusutul,
păstrarea costumului popular autentic vrâncenesc, hora cu scrânciob, dansurile populare, formații
artistice vocale care transmit cântecele moștenite, confecționarea măștilor reprezentând diverse
personaje de iarnă (moș, babă, pădurar etc). Moștenirea culturală a focșănenilor s‐a păstrat in
principal prin dansuri, cântece și artă populară.
Turismul cultural prezintă elementele necesare desfășurării acestuia pe teritoriul
municipiului și poate fi privit ca alternativă de dezvoltare a zonei, absorbind personalul disponibilizat
în urma restrângerii activității din unele domenii de activitate, îmbrăcând cele trei forme de
practicare și anume: turismul urban, turismul rural și turismul religios. Turismul urban deține largi
posibilități de practicare, dintre atracțiile majore pot fi enumerate muzeele, edificiile religioase,
vestigiile istorice, arhitectura centrului istoric, diferite instituții de artă și cultură, monumentele
istorice, etc. Turismul rural are o puternică tentă culturală prin valorificarea obiceiurilor, tradițiilor
sau folclorului local, componente ale civilizației rurale încă bine conservate în multe dintre
localitățile rurale. Din punct de vedere al potențialului de practicare a turismului rural în
proximitatea municipiului Focșani, oportunitățile sunt oferite, în primul rând, de localitățile
aparținătoare Mândrești‐Moldova și Mândrești‐Munteni, dar și de comunele învecinate Garoafa,
Vânători, Răstoaca, Slobozia, Ciorăști, Milcovul, etc. Turismul religios are în vedere valorificarea
obiectivelor religioase ale municipiului, dar mai ales manifestările organizate de acestea (hramuri,
pelerinaje). În contextul în care fluxul de turiști spre centrele religioase au un impact în creștere,
turismul religios poate fi stimulat prin îmbunătățirea condițiilor de acces, care pot avea un impact
relevant în acest sens, economia locală putând fi strâns conectată și adaptată la cerințele clientelei
pelerinajelor religioase.
Capacitatea economiei locale de a beneficia de turism depinde de disponibilitatea de
investiții pentru dezvoltarea infrastructurii necesare și de capacitatea sa de a satisface nevoile
turiștilor. În municipiul Focșani sectorul turismului deține însă un rol secundar, deoarece deși
capacitatea de cazare turistică în funcțiune, în anul 2016, este de 152.089 de locuri‐zile,
reprezentând 36,5% din capacitatea de cazare turistică în funcțiune din județul Vrancea (415.802 de
locuri‐zile), prezintă un indice de ocupare scăzut ‐ 18,11% în anul 2016. Capacitatea de cazare
turistică existentă în municipiul Focșani era în anul 2016 de 243 de locuri în 4 hoteluri, 52 locuri în
1 hostel și 129 locuri în 7 pensiuni turistice. Locurile în hoteluri înregistrează o creștere de 30,3%
față de anul 2010, iar cele în pensiunile turistice au crescut cu 40,4% față de anul 2010. Numărul
turiștilor sosiți în structurile de primire turistică din municipiu, în anul 2016, era de 18.518 de
persoane, mai mult cu 50% decât în anul 2010, 63% din turiști fiind cazați în hoteluri. În anul 2016,
numărul de înnoptări în municipiu era de 27.554 (37% din numărul total din județ), majoritatea fiind
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înregistrate în hoteluri (64%). Durata medie de ședere în unitățile de primire turistică din municipiul
Focșani a înregistrat valori între 1,9 și 1,5 nopți per turist în perioada 2010 – 2016, având un trend
descrescător, opus trendului de la nivelul județului.6 Turismul în Focșani se caracterizează în primul
rând prin sezonalitate, doar în cele trei luni de vară înregistrându‐se valori semnificative în numărul
sosirilor turistice. Segmentele turismului prezente în mod permanent ‐ adică cele capabile să elimine
caracterul de sezonalitate ‐ sunt turismul de afaceri şi cel de conferință ‐ care sunt capabile
de a determina un număr însemnat de turiști să rămână în zonă câteva zile. Astfel, se observă
oportunitatea dezvoltării turismului de tranzit și de afaceri (având în vedere și localizarea în
municipiu a sediului clusterului “Tradiții – manufactură – viitor, TMV SUD‐EST“).
1.5. Locuirea și accesul la utilități
Indicatorii care se referă la fondul de locuințe sunt foarte relevanți în evaluarea calității vieții
cât și pentru analiza evoluției acesteia. La nivelul municipiului Focșani se înregistrează o ușoară
creștere a numărului de locuințe din anul 2010 până în anul 2016, respectiv de la 34.577 locuințe
în anul 2010, la 36.176 locuințe în anul 2016. Conform datelor rezultate în urma Recensământului
Populației și Locuințelor din anul 2011 (ultimele date disponibile), distribuția clădirilor rezidențiale
pe tipuri, în funcție de numărul de etaje, este prezentat în graficul de mai jos:
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După cum se observă, clădirile tip parter și 1 etaj, reprezintă aprox. 70% din totalul cădirilor
rezidențiale. De asemenea, majoritatea locuințelor se află în proprietate privată (97,06%) și doar
cca. 3% din numărul total de locuințe este în proprietate de stat. În ceea ce privește dotarea
locuințelor cu bucătărie și baie, conform datelor rezultate în urma Recensământului Populației și
Locuințelor din anul 2011 (ultimele date disponibile), se constată următoarele: 97,8% dintre locuințe
au bucătăria în interior, 1,1% în exterior, iar 1,1% nu au bucătărie; 95,5% dintre locuințe au baia în
interior, 2,3% în exterior și 2,2% nu au baie. Pentru grupa de indicatori privind suprafața
locuibilă/locuitor, în municipiul Focșani (17,64 mp loc/pers.) se înregistrează valori inferioare
mediei pe țară (19,04 mp loc/pers.).7 Se poate concluziona faptul că, evoluția fondului de locuințe
în ultimii ani a fost una pozitivă, în trend cu evoluția fondului de locuințe la nivel național și regional.
Municipiul Focșani dispune de rețea de alimentare cu apă potabilă, rețea administrată de
către S.C. Compania de Utilități Publice S.A.(S.C. CUP S.A.). Municipiul dispune de 4 surse de
alimentare cu apă: Sursa Suraia (subteran) situată la 800 m de municipiu, în bazinul râului Putna (38
de puțuri forate); Sursa Babele (freatic) situată în oraşul Odobeşti, în bazinul râului Putna (31 cămine
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colectoare a apei); Sursa Mândrești (subteran) situată în bazinul râului Putna (2 puțuri forate); Sursa
Focșani (subteran) sursă intravilană municipiului (6 puțuri forate, toate neexploatate). În anul 2016,
municipiul dispunea de o lungime totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile de 184,3 km,
de 34.542 abonați și de un număr total de branșamente de 7425. De asemenea, cantitatea de apă
potabilă distribuită în scopuri casnice este de 3375 mii m3, reprezentând 79% din cantitatea totală
de apă potabilă distribuită consumatorilor. Se poate afirma faptul că, în comparație cu ponderea
locuințelor alimentate cu apă din mediul urban al județului, mun. Focșani se află peste medie, gradul
de racordare la rețelele de distribuție a apei potabile în regim centralizat este semnificativ mai
ridicat în zona urbană față de zona rurală, iar ponderea populației cu acces la apă potabilă a
înregistrat un trend crescător în ultimii ani.
Rețeaua de canalizare a municipiului este administrată tot de către S.C. Compania de
Utilități Publice S.A. Focșani. În anul 2016, mun. Focșani dispunea de o rețea de canalizare cu o
lungime totală de 123,8 km, iar numărul abonaților la rețeaua de canalizare a ajuns la 34.248.
Totodată, cantitatea de apă uzată generată a fost de 4706 mii m3, din care 2436 mii m3 din sectorul
industrial și 2270 mii m3 din consumul casnic. Gradul de acoperire cu rețele de canalizare este, însă,
nesatisfăcător, necesitând investiții pentru extinderea acestora sau retehnologizarea și
modernizarea celor existente.8
Deținătorul rețelei de alimentare cu energie termică este societatea S.C. ENET S.A. Sistemul
centralizat de încălzire din municipiul Focșani cuprinde: o sursă de producere a energiei termice și
electrice (CET), ce are în componență două motoare cu ardere internă de 6,8 Mwe fiecare și care
formează instalațiile de cogenerare de înaltă eficiență; două cazane de apă fierbinte de 50 Gcal/h
(C.A.F.); un cazan de apă fierbinte de 25 Gcal/h, dar și alte instalații de cogenerare; rețele de
transport în lungime de 23,21 km traseu; 57 de puncte termice; rețele de distribuție în lungime de
59,08 km traseu. Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică alimentează cu energie
termică circa 38% din populația municipiului, fiind cuprinsă în procent doar partea de apartamente
branșate la sistemul centralizat, restul populației locuind la case individuale neracordate și în
apartamente cu surse individuale de încălzire. Rețelele de distribuție a energiei termice au o lungime
totală de traseu de 57 km, fiind alcătuite din conducte de distribuție a agentului termic de încălzire
(bitubular) și conducte de distribuție a apei calde de consum (monofilar). În anul 2008 a fost demarat
proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru
perioada 2009‐2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”
prin care s‐a realizat modernizarea centralei termice și refacerea unei părți din rețeaua de
termoficare, reabilitarea și modernizarea rețelelor de transport și distribuție.9
Alimentarea cu gaze naturale în municipiu se realizează prin S.C. ”Distrigaz Sud Rețele” S.R.L.
Lungimea totală a rețelei de distribuție din mun. Focșani este de 180 km și este împărțită în două regimuri
de presiune: rețeaua medie de presiune (28 km) și rețeaua redusă de presiune (152 km). În privința

cantității de gaze naturale utilizate pentru uz casnic în mun. Focșani, tendința consumului a fost una
crescătoare(23%) în perioada analizată. 10
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Alimentarea cu energia electrică necesară consumatorilor municipiului Focșani se realizează
prin FDEE Electrica Muntenia Nord ‐ S.D.E.E. Focșani și este asigurată prin patru stații de
transformare: VEST, CEIL, NORD, MĂGURA, alimentate prin linii electrice aeriene. Din aceste stații,
prin linii electrice de medie tensiune, aeriene și subterane, se alimentează posturi de transformare
de tip rețea, de tip consumator și mixte. Consumatorii casnici şi terțiari sunt alimentați prin linii de
joasă tensiune. Numărul de locuințe care au instalație electrică este de 33.796 de locuințe
convenționale, conform Recensământului din anul 2011, având o pondere de 98,1%. Începând din
anul 2014 s‐a realizat o producție de energie electrică mult mai mare decât în anii precedenți,
datorită noilor capacități de producere, respectiv de la 27.330 MWh în anul 2010, la 86.927 MWh în
prezent.11
Operatorii de salubritate din municipiul Focșani sunt: S.C.CUP Salubritate S.R.L. pentru
colectarea deșeurilor menajere și asimilate de la populație, agenți economici și instituții publice,
respectiv Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani pentru salubritate stradală, spatii verzi și
domeniul public. Deșeurile colectate de la populație, instituții publice și operatori economici sunt
transportate la stația de sortare din localitatea Câmpineanca, realizată integral de către S.C. CUP
Salubritate S.R.L. Focșani din fonduri proprii. În urma sortării și compactării, acestea sunt transportate la
rampele de deșeuri din localitățile Haret și Tecuci. Colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile acoperă
integral suprafața municipiului, în prezent fiind amplasate aprox.93 de puncte de colectare
selectivă, fiecare punct cu câte trei containere pentru PET‐uri, hârtie și sticlă. Mărirea numărului de
puncte de colectare selectivă a condus la creșterea cu aprox. 50% a cantității de deșeuri reciclabile
colectate și valorificate de către S.C. CUP Salubritate S.R.L. Deșeurile reciclabile colectate și sortate
sunt valorificate prin reciclatori finali astfel: PET‐uri prin S.C. Greentech S.A. Buzău, hârtie prin S.C.
Vrancart S.A. Adjud, sticlă prin S.C. Greenglas S.A. Buzău, metal prin S.C. Remat Vrancea, folie,
H.D.P.E, doze de aluminiu prin S.C. 78 RYU Constanța.12
1.6. Profilul economic (ocupare și mediul de afaceri la nivel local)13
În ceea ce privește activitatea economică a municipiului Focșani, în ultimii ani aceasta se
caracterizează prin intrarea în declin a activităților industriale, generând lichidarea şi/sau
restructurarea marilor întreprinderi (cu impact negativ asupra șomajului) și înființarea de
întreprinderi mici şi mijlocii. Astfel, numărul întreprinderilor care funcționau la sfârșitul anului 2016
a fost de 3.831, densitatea întreprinderilor fiind de 40,8 de unități/1.000 de locuitori. Activitățile
economice sunt majoritar concentrate în sectorul terțiar – servicii, ocupând 79% din sectoarele
economice, sectorul secundar – industrii şi construcții – are o pondere de 19%, pe când restul de
întreprinderi de 2% îşi desfășoară activitatea în sectorul primar – agricultură, silvicultura şi pescuit.
Ponderea întreprinderilor din municipiu după domeniul de activitate este prezentat în figura de mai
jos:
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Sursa: Date primite din teritoriu ‐ S.D.E.E. Focșani

12

Sursa: Date primite din teritoriu ‐ S.C. CUP Salubritate S.R.L.

13

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului Vrancea, anul 2016
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Deși legea economiei sociale a apărut în anul 2015, normele de aplicare au fost aprobate
abia un an mai târziu, astfel că în perioada 2015‐2016 nu au fost emise atestate de economie
socială. Multe dintre structurile de economie socială aveau la momentul apariției cadrului legislativ
documentele de înființare întocmite fără să conțină toate prevederile din lege și norme, astfel că nu
au îndeplinit criteriile în vederea atestării.14
Sectorul primar – Agricultură, silvicultură și pescuit ‐ a jucat un rol important în dezvoltarea
şi evoluția economiei municipiului Focșani. Suprafaţa agricolă a municipiului este de 4.815 ha, din
care 2.639 ha teren arabil, 329 ha păşuni, 3 ha faneţe, 53 ha vii şi 434 ha livezi, reprezentând 72%
din suprafața administrativ teritorială totală. Fiind spațiu urban, deși suprafața agricolă este
majoritară, agricultura este slab reprezentată ca sector economic în municipiu, activitățile agricole
deținând o pondere de numai 2% în economia orașului. Activitățile întreprinse sunt creșterea
animalelor și cultivarea pământului pe culturi mici (în cartierul Mândrești), cultura pomilor fructiferi
pe aprox. 500 ha și cultura viței de vie pe o suprafață de aprox. 80 ha.
În anul 2016, existau 85 de întreprinderi în acest sector și din totalul resurselor umane
angajate în acest sector, un procent de 97,62% lucrau în agricultură, din care 19,64% în sectorul
vitivinicol, iar restul de 2,38 % sunt angajați în silvicultură şi pescuit. În ceea ce privește evoluția
numărului total de salariați din sectorul primar în perioada 2012‐2016, se poate afirma că a fost una
ascendentă, respectiv de la 1.091 salariați în anul 2012, la 1.393 salariați în anul 2016, cea mai
evidentă creștere fiind înregistrată în sectorul Agricultură, după cum se poate observa și în graficul
de mai jos:

Sectorul secundar – Industrii și construcții ‐ concentra, în anul 2016, 706 întreprinderi, cu
un număr de 11.498 angajați. Domeniul industriei este reprezentat de 367 de întreprinderi, cu un
număr de 10.325 de salariați, din totalul acestora un procent de 51,98% fiind active în domeniul
industriei prelucrătoare, dominante fiind confecțiile, industria alimentară, dar și sectorul prelucrării
14

Sursa: Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea, anul 2016
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maselor plastice. În ceea ce privește construcțiile, acestea sunt reprezentate de un număr de 330
de întreprinderi, însumând 46,74% din totalul corespunzător sectorului secundar. Obiectul principal
de activitate al acestora îl reprezintă proiectarea și/sau realizarea de construcții industriale, civile,
agricole și edilitare, precum și închirierea de utilaje de construcții, tencuieli mecanizate,
termoizolații, hidroizolații, amenajări interioare și exterioare, alte construcții.
În ceea ce privește numărul total de salariați din sectorul secundar în perioada 2012‐2016,
se poate observa și în acest caz o evoluție ascendentă atât în industria prelucrătoare, cât și în
construcții, respectiv de la 10.489 salariați în anul 2012, la 11.498 salariați în anul 2016, după cum
se poate observa și în graficul de mai jos:

În prezent, evoluția economică din ultimele decenii duce la caracterizarea acesteia ca și
"economie a serviciilor". Și pentru municipiul Focșani, sectorul terțiar – Servicii – este majoritar și
concentra, în anul 2016, 79,35% din întreprinderile municipiului, cea mai mare pondere ‐ 48,32% ‐
având‐o firmele din sectorul comerțului cu: produse alimentare, al băuturilor şi tutunului, produse
textile, autovehicule şi motociclete, produse agricole şi animale vii, produse farmaceutice, bunuri
de consum, aparatură electrică, electronică şi calculatoare, maşini şi echipamente, alte produse.
Celelalte subsectoare de activitate importante sunt transporturile cu 10,16% din totalul
întreprinderilor, activitățile profesionale, științifice și tehnice cu 12% și hotelurile și restaurantele,
cu o pondere de 6%.
Cu toate că acest sector este majoritar în municipiu, numărul total de salariați a înregistrat o
evoluție descendentă în perioada 2012‐2015, crescând apoi brusc, astfel că în anul 2016 (9.238
salariați) a ajuns la nivelul anului 2012 (9.230 salariați), după cum se poate observa și în graficul de
mai jos:

Dintre indicatorii economici ce caracterizează mediul de afaceri din municipiul Focșani, în
anul 2016, unul dintre cei mai relevanți este cifra de afaceri realizată, principalele aporturi fiind
15

aduse de servicii, respectiv comerț (54,6%) şi industria prelucrătoare (34,5%), după cum reiese și din
graficul următor:

Din punct de vedere al numărului de salariați, în anul 2016, totalul acestora era de 22.129,
din care sectorul secundar al economiei deținea cea mai mare pondere: 52%. Evoluția numărului
total de salariați în perioada 2012‐2016 este prezentată mai jos și reflectă tendința sectorului de
activitate majoritar ‐ serviciile:

În anul 2016, distribuția întreprinderilor în funcție de numărul de angajați este următoarea:
‐ 3.481 micro‐întreprinderi, care activează în: servicii (42,9%), comerț cu ridicata și
amănuntul (39,2%), industrii și construcții (15,9%) și agricultură (2%);
‐ 289 întreprinderi mici, care activează în: servicii (26%), comerț cu ridicata și amănuntul
(32,9%), industrii și construcții (37,3%) și agricultură (3,8%);
‐ 47 întreprinderi mijlocii, care activează în: servicii (31,9%), comerț cu ridicata și
amănuntul (17%), industria prelucrătoare (51,1%);
‐ 14 întreprinderi mari, care activează în: servicii (14,2%), comerț cu ridicata și amănuntul
(7,1%), industria prelucrătoare (64,4%) și agricultură (14,3%).
Întreprinderi
mici
7,5%

Întreprinderi
mijlocii
1,2%

Întreprinderi
mari
0,4%

Micro
întreprinderi
90,9%

Ocuparea forței de muncă și șomajul sunt două fenomene care produc consecințele cele mai
profunde în activitatea economică și socială a unei localități. Dacă ne referim la repartiția numărului
populației ocupate pe activități ale economiei naționale la nivelul mun. Focșani, aceasta este
evidențiată în funcție de domeniile economiei în graficul de mai jos:
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În ceea ce privește structura salariaților pe gen și vârstă, aceasta este prezentată în graficul
următor, pe baza datelor înregistrate la RPL 2011 (ultimele date disponibile):

În privința situației șomerilor din mun. Focșani, în anul 2016 se regăsesc 8,4% din numărul
total al șomerilor din județ (7993 persoane), ceea ce nu reprezintă o pondere foarte mare, având în
vedere faptul că 24% din populația județului este concentrată în municipiu. Situația este similară și
în cazul șomerilor de etnie romă, care reprezintă 2,23% din numărul total al șomerilor de etnie romă
din județ. Din graficul evoluției numărului de șomeri în municipiul Focșani se observă un trend
general de scădere începând cu anul 2014, pe baza restabilizării economiei naționale după criza
economică mondială și prin urmare și a economiei locale. În schimb, situația șomerilor de etnie romă
este constantă pe întreaga perioadă analizată, după cum se observă și în graficul de mai jos:

Dinamica investițiilor publice și private este prezentată în ANEXA 26.
Ca urmare a analizării datelor statistice primare și a tendințelor de evoluție înregistrate în
perioada următoare, au fost identificate următoarele nevoi și oportunități:
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NEVOI
Necesitatea de lucrări de reabilitare și
extindere a rețelelor de alimentare cu apă și
canalizare
Prețul ridicat al utilităților publice
Lipsa forței de muncă calificate și a cursurilor
de formare profesională
Lipsa corelării între cursurile de formare
profesională și nevoile de pe piața forței de
muncă
Tendința crescătoare a numărului de tineri
care nu au un loc de muncă, care nu
urmează studii sau cursuri de formare
Necesitatea de reabilitare a unităților de
învățământ
Suprafața redusă a spațiilor verzi
Numărul limitat de zone de joacă pentru
copii
Necesitatea modernizării transportului
public
Inexistența unei rețele de piste de biciclete
Necesitatea reabilitării infrastructurii rutiere

OPORTUNITĂȚI
Posibilitatea accesării de fonduri europene pentru
finalizarea modernizării rețelei de utilități publice
Posibilitatea accesării de fonduri europene pentru
eficiența energetică
Posibilitatea accesării de fonduri europene pentru
dezvoltarea și specializarea forței de muncă
Încurajarea spiritului antreprenorial al tinerilor

Dezvoltarea și extinderea IMM‐urilor

Implicarea populației și a mass‐mediei locale în
probleme specifice legate de mediu
Realizarea de proiecte cu finanțări europene pentru
remedierea/ reconstrucția ecologică a terenurilor
degradate/ameliorarea stării de calitate a solului
Posibilitatea accesării de fonduri europene pentru
promovarea și dezvoltarea mobilității urbane durabile
Dezvoltarea turismului de tranzit și de afaceri
Revitalizarea centrului urban

1.7. Instituții locale și servicii publice
Municipiul Focșani dispune în prezent de 37 de unități școlare, respectiv: 2 unități în
învățământul antepreșcolar, 16 unități în învățământul preșcolar, 8 unități în învățământul primar
și gimnazial (inclusiv special), 12 licee și 1 școală postliceală. Populația școlară din municipiu pe
niveluri de educație se prezintă, în anul școlar 2016 ‐2017, astfel:15
Niveluri de instruire
2016‐2017
Copii înscriși în grădinițe
2.396
Elevi înscriși în învățământul primar și
primar (cls.0‐IV)
3.971
gimnazial (inclusiv învățământul special) gimnazial (cls.V‐VIII)
3.376
Elevi înscriși în învățământul liceal
7.019
Elevi înscriși în învățământul profesional și de ucenici
565
Elevi înscriși în învățământul postliceal
765
Total (Copii înscriși în grădinițe+ Elevi înscriși în învățământul preuniversitar)
18.097
În ceea ce privește abandonul școlar, acesta rămâne o preocupare a sistemului educațional,
indiferent de nivelul de educație, astfel că numărul elevilor din mun. Focșani care renunță la studii
este în continuă scădere. În anul școlar 2016–2017 s‐au înregistrat 20 de cazuri în următoarele
unități școlare: Școala Gimnazială „Anghel Saligny” (nivel primar‐2, nivel gimnazial‐1); Liceul
Tehnologic „G.G. Longinescu”(nivel liceal‐5); Colegiul Tehnic „Ion Mincu”( nivel liceal‐8); Colegiul
Tehnic „Valeriu D. Cotea”(nivel liceal‐3, nivel profesional ‐1).

15

Sursa: Date primite din teritoriu – Inspectoratul Școlar Județean Vrancea

18

Municipiul Focșani concentrează cea mai mare parte a dotărilor pentru sănătate și
asistență socială a județului (peste 50%), oferind servicii diversificate. Spre deosebire de județ,
municipiul Focșani se caracterizează prin indicatori mai buni ai stării de sănătate, datorită
accesibilității populației la serviciile medicale, datorită nivelului de trai crescut al locuitorilor orașului
comparativ cu populația județului şi datorită implicării autorităților locale în rezolvarea problemelor
populației municipiului. Problemele din sectorul de sănătate cu care se confruntă orașul sunt
problemele specifice tuturor/majorității localităților urbane din România, produse în primul rând de
subfinanțarea cronică a acestui sector de activitate. În municipiu funcționează în sectorul public: 2
spitale, 1 dispensar medical, 27 cabinete școlare medicale, 3 farmacii, 1 centru de sănătate, 1 centru
medical de specialitate, 2 ambulatorii integrate spitalului, 2 creșe, 1 centru de transfuzie sanguină,
1 stație de dializă, 1 centru de diabet județean, 1 centru de diagnostic și tratament al persoanelor
în vârstă, 1 stație de hemodializă, 1 clinică de zi pentru copiii infectați cu HIV, 17 laboratoare
medicale, 2 laboratoare de tehnică dentară. În sectorul privat, la nivel de municipiu, există 1 spital,
2 centre medicale de specialitate, 99 de cabinete medicale de specialitate, 109 cabinete
stomatologice, 2 laboratoare medicale, 4 de laboratoare de tehnică dentară, 32 de farmacii, 4
puncte farmaceutice, 1 depozit farmaceutic, 37 de cabinete medicale de familie, 9 cabinete
medicale de medicină generală. Ca servicii publice de tip social, la nivelul municipiului sunt
organizate și funcționează, în subordinea Consiliului Local al Mun. Focșani, Direcția de Asistență
Socială și Medicină Școlară Focșani și Serviciul Public Creșe. Direcția de Asistență Socială și
Medicină Școlară Focșani a fost înființată conform HCL nr.108/28.03.2017, prin reorganizarea
Serviciului Public Local de Asistență Socială Focșani (SPLAS), Căminului de Persoane Vârstnice
Focșani și Cantinei de Ajutor Social Focșani și prin preluarea Serviciului de Asistență Medicală din
cadrul Primăriei Mun. Focșani. Direcția de Asistența Socială și Medicină Școlară Focșani este
structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor
sociale, cu personalitate juridică, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul
protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor
persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială și de a asigura asistența medicală și
stomatologică a preșcolarilor și elevilor, cu competență teritorială pe raza municipiului. În cursul
anului 2016, SPLAS Focșani a primit un număr de peste 13.200 solicitări din partea cetățenilor mun.
Focșani, pentru accesul la servicii și beneficii sociale prevăzute de legislația în vigoare și s‐au
întocmit peste 4000 anchete sociale, precum: 123 dosare de ajutor social pentru care s‐au întocmit
481 de anchete sociale de reevaluare periodică; au fost acordate 56 de ajutoare de urgență familiilor
și persoanelor aflate în situații de necesitate deosebită; 49 dosare pentru înscrierea la Cantina de
Ajutor Social; 231 alocații pentru familiile și persoanele singure care au copii in întreținere; 885
dosare de alocații de stat pentru copii; 708 dosare de acordare stimulent de inserție pentru
creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3‐7 ani pentru copilul cu handicap; 64 cereri
pentru acordarea stimulentului educațional sub formă de tichet social, pentru un număr de 83 de
copii; 27 anchete sociale pentru burse „Bani de liceu”; 54 indemnizații pentru copiii cu handicap
grav; 107 dosare de asistenți personali pentru copiii cu handicap grav; 211 anchete sociale de
evaluare si reevaluare a familiilor copiilor aflati in situatie de risc social; 24 planuri de servicii
întocmite în urma evaluării situației prin anchete sociale; 211 cazuri de consiliere psihologică
acordată familiilor și copiilor aflați în situație de risc social; 244 dosare de indemnizații pentru
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persoanele adulte cu handicap grav; pentru persoanele vârstnice, personalul de specialitate al SPLAS
a acordat informare și consiliere unui număr de peste 5000 de beneficiari; alte activități specifice.16
Activitatea sportivă este un domeniu important al vieții comunității focșănene prin
contribuția sa la valorificarea talentelor locale și afirmarea lor pe plan național și internațional și
prin contribuția la menținerea unei bune stări de sănătate a populației. Prin diversitatea disciplinelor
sportive și numărul sportivilor legitimați, ca și prin dimensiunea bazei tehnico‐materiale, Clubul
Sportiv Municipal (CSM) Focșani 2007, instituție de drept public, este clubul cel mai mare din
municipiu, respectiv din județ și are în structura sa 10 secții sportive, dintre care 7 active: arte
marțiale, baschet, judo, handbal, șah, tenis de câmp și volei. Alături de acesta, în municipiu mai
funcționează multe alte cluburi și asociații sportive de drept public și privat, care dețin terenuri de
tenis, handbal, volei, săli de atletism, box, lupte, poligon de tir, stadion, etc.
În ceea ce privește spațiile de joacă din municipiu, în prezent există un număr de 7 locuri de
joacă, amplasate în cartierele și parcurile orașului (Grădina Publică, Parcul Bălcescu, Parcul
Schumann, Parcul Teatru, Parcul Vlahuță și Parcul Argeș), cu echipamente în stare bună și foarte
bună, fiind modernizate și reabilitate în perioada 2011‐2015.17
Sistemul de transport public al mun. Focșani este format din infrastructură, mijloace de
transport și tehnici de exploatare specifice modului de transport public de suprafață – autobuz.
Funcționarea serviciului de transport public se realizează de către operatorul S.C. Transport Public
S.A. Focșani, în baza unui contract de delegare. Rețeaua de transport public este formată din 9 linii,
cu o lungime totală a traseelor (dus‐întors) de 143 km. Operarea serviciului de transport public este
realizată cu un parc format din 32 vehicule, cu capacități ce variază între 16 și 83 locuri. Mijloacele
de transport cu o vechime mai mică de 8 ani reprezintă doar 25% din totalul acestora. Conform
regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare, în Mun. Focșani se întâlnesc
următoarele categorii de parcări: de reședință, publice fără plată, publice cu plată. Obligația de plată
care revine utilizatorilor parcărilor se poate realiza: în sistem de autotaxare, utilizând parcometre
sau bariere cu taxă; prin achiziționarea de tichete de parcare; prin achiziționarea de abonamente de
parcare; prin SMS. Totodată, parcările rezidențiale au o capacitate de 5.684 de locuri, iar cele publice
1.805 locuri, din care 1.366 fără plată.18
1.8. Organizații ale societății civile19
Municipiul Focșani are un sector nonguvernamental slab dezvoltat, cu un număr mic de
actori activi la nivel local. Conform bazei de date a Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind
furnizorii de servicii sociale, în Focșani sunt înregistrate șase organizații nonguvernamentale
acreditate ca furnizori de servicii, în baza Legii 197/2012, după cum urmează:

16

Sursa: Date primite din teritoriu – Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani
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Sursa: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani, 2014‐2023

18

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focșani, anul 2016
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Sursa: Date primite din teritoriu – Serviciul Public Local de Asistență Socială Focșani
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MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI JUSTITIEI SOCIALE / FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE ACREDITAŢI ÎN BAZA
L197/2012 ‐ 11 septembrie 2017
Nr
Denumire Furnizor
Adresa
Localitate
Judeţ
Număr
Data
Serie şi
crt.
/ sector
furnizor decizie
deciziei
număr
certificat
2,484 Asociația Minerva
str. Câmpului,
Focșani
Vrancea
2,255 4/30/2015 AF/002036
2013
nr. 6
2,486 Asociația „Smart
str. Odobești nr. Focșani
Vrancea
3,094 7/8/2016
AF/003911
Group Solutions”
60
2,487 Asociația „Speranța str. Cuza Vodă,
Focșani
Vrancea
2,397 6/24/2015 AF/002045
Andradei”
nr. 56
2,488 Asociația „Strop de
str. Cuza Vodă,
Focșani
Vrancea
2,927 3/17/2016 AF/002494
Speranță”
nr. 42, bl. S2, sc.
2, ap. 11
2,510 S.C. Casa Mircea +
calea Moldovei, Focșani
Vrancea
3,566 8/8/2017
AF/003469
Mihai S.R.L.
nr. 17
str. Dimitrie
Focşani
Vrancea
554 5/5/2014
AF/001018
2,512 Societatea
Cantemir nr. 5
Națională de Cruce
Roșie din România,
Filiala Vrancea
Sursa: site‐ulwww.mmuncii.ro/domenii/familie/politici‐familiale‐incluziune‐si‐asistenta‐sociala

Aceste organizații furnizează, îndeosebi, servicii specializate, adresate unu grup restrâns de
persoane: persoane vârstnice care necesită îngrijire în regim rezidențial, copii cu autism, etc. Tocmai
de aceea, în ultimii 5 ani, au existat extrem de puține inițiative ONG în cele doua ZUM‐uri, atât în
Bahne, cât și în Sud, mai exact doar 2 din cele 6 ONG‐uri. Mai trebuie precizat faptul că nu toate
ONG‐urile active în ZUM‐uri sunt acreditate ca furnizori de servicii sociale. Doar Crucea Roșie și
Asociația „Speranța Andradei” au calitatea de furnizor acreditat și au și intervenții în zonă. Restul
ONG‐urilor au doar acțiuni / intervenții în zonele menționate, fiind mai recent înființate și fără
acreditare ca furnizori de MMJS.
Intervențiile din aceste zone au avut, în general, un caracter umanitar, vizând intervenția de
tip ajutor umanitar, cu caracter ocazional. Din acest punct de vedere, putem menționa următoarele
acțiuni umanitare desfășurate în interesul acestor comunități, precum:
 În anul 2015 ‐ Proiectul „Tineri pe picioare” ‐ Proiectul de solidaritate Italia‐România „Tineri
pe picioare”, cu finalitate socio‐sanitară este funcțional încă din anul 2004, realizat in
parteneriat de către AUCI ONG (Associazione Universitaria per la Cooperazione
Internazionale/Asociația Universitară pentru Cooperare Internațională), Universitatea
Catolica „Sacro Cuore" din Roma şi Episcopia Ortodoxa Română din Italia. Inițiativa își
propune să sprijine tinerii cu vârste cuprinse între 20 şi 45 de ani cu dizabilități motorii în
urma amputărilor suferite, promovând și facilitând reintegrarea acestora pe piața muncii și
în viața socială. În data de 17.12.2015, a fost organizată o întâlnire pentru promovarea
proiectului cu 35 de persoane informate, ocazie cu care au fost sprijinite material 18 familii,
cu un nr total de 46 de copii.
 În anul 2016 ‐ Programul social‐umanitar "Donează din inimă" ‐ Campania "Donează din
inimă" s‐a derulat în perioada noiembrie‐decembrie 2016, inițiator fiind Organizația „Civica”
Vrancea. SPLAS Focșani a identificat și selectat potențialii beneficiari de ajutoare în natură.
În urma Campaniei, un număr de 7 familii în dificultate, cu 15 copii, au beneficiat de ajutoare
în natură cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.
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Dacă ne referim la intervenții pe termen lung, doar 2 ONG‐uri ‐ Crucea Roșie Vrancea și
Asociația ”Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor” ‐ au avut intervenții mai frecvente, sau pe o
perioadă mai lungă de timp și sporadic au intervenit și alte organizații.
Astfel, Crucea Roșie Vrancea a implementat la nivel local, în perioada 2017 – 2018, un amplu
proces bazat pe metodologia de dezvoltare participativă a comunității (Participatory community
development – P.C.D.) elaborată de Federația Internațională de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, în
zona urbană marginalizată Revoluției (Sud) și zona defavorizată Argeș din Focșani. Proiectul constă
în abilitarea comunităților vulnerabile, folosind o abordare de jos în sus, prin identificarea celor mai
urgente nevoi ale comunității, împreună cu membrii comunității, și dezvoltarea de microproiecte
pentru a încerca să le rezolve. Proiectul in curs de implementare, a ajuns în etapa de elaborare și
implementare a microacțiunilor/ proiectelor comunitare, de valoare mica (3‐4000 euro/proiect),
special pentru a exersa abilitățile comunității în rezolvarea celor mai urgente nevoi cu care se
confruntă. Totodată, în cadrul proiectelor POSRDRU, Crucea Roșie Vrancea a fost partener în cadrul
proiectului „Incluziv pentru piața muncii” (Proiect ID POSDRU/165/6.2/S/143249) și proiectului „Pro
Sănătate” (Proiect ID POSDRU/125/5.1/S/127671.), în care aceasta a format 120 persoane din grupuri
vulnerabile din Focșani (femei), calificându‐le pentru piața muncii în profesii precum : îngrijitori
bătrâni la domiciliu, baby‐sitter, etc. În plus, Crucea Roșie Vrancea, deține în ZUM Bahne, Adăpostul
de Noapte pentru oamenii străzii Bahne II, proiect în derulare din anul 2013, cu un număr mediu de
16 – 18 beneficiari pe noapte. Proiectul este cofinanțat de autoritatea publica locală.
Asociația „Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor”, a derulat, prin medici voluntari, activități
specifice de sprijinire a accesului la asistența medicală, a persoanelor din grupuri vulnerabile. De
asemenea, a organizat activități de tip mentorat pentru elevi din contexte sociale dificile, pentru a
preveni abandonul școlar și a sprijini integrarea și succesul școlar al acestora.
De asemenea, Asociația „Speranța Andradei” Focșani si‐a diversificat, în anul 2017, serviciile
furnizate, prin “Centrul de terapii recuperatorii pentru copiii cu tulburări de dezvoltare”, facilitând
accesul gratuit la servicii pentru copii din medii sociale defavorizate, inclusiv 5 copii de etnie romă,
care au fost selectați împreună cu Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani.
1.9. Experiența locală privind proiectele cu finanțare europeană
În ultimii 5 ani, Primăria municipiului Focșani a atras investiții în modernizarea spațiului
urban, serviciilor publice, infrastructurii de învățământ și de servicii sociale, infrastructurii stradale
și de transport, etc. Dintre aceste investiții, care conduc la dezvoltarea capacității administrative
proprii, menționăm trei cele mai relevante, care au vizat și comunitatea din zonele marginalizate,
după cum urmează:
Titlul proiectului:
Perioada:
Bugetul (în lei):
Sursa de finanțare:
Aplicantul:
Partenerii:
Principalele
activități:

Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în
mun. Focșani
08.12.2011 ‐ 07.06.2014
2.766.596,92
POR Axa 1 Centre urbane
Primăria Municipiului Focșani
Nu
‐ Implementarea unui sistem de monitorizare urbană compus din minim 32 de
camere de supraveghere în zona de acțiune și a unui Centru de monitorizare,
înregistrare și stocare în 12 luni;
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Numărul și tipul
beneficiarilor
Comunitatea țintă
Stadiul:
Impactul:

Conexiune cu
proiecte viitoare

Titlul proiectului:

Perioada:
Bugetul (în lei):
Sursa de finanțare:
Aplicantul:
Partenerii:
Principalele
activități:

Numărul și tipul
beneficiarilor
Comunitatea țintă
Stadiul:
Impactul:

‐ Creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea ratei criminalității din zona de
acțiune cu 20% în următorii 3 ani după implementarea proiectului.
Primăria Municipiului Focșani
Populația municipiului Focșani
Finalizat
Din punct de vedere social, sistemul de supraveghere îndeplinește obiectivele de
creștere a siguranței cetățenilor municipiului prin funcționalitățile implementate.
Personalul care operează sistemul de supraveghere – 11 operatori ‐ își desfășoară
activitatea în strânsă colaborare cu Politia Locală Focșani, Poliția Mun. Focșani,
Inspectoratul de Jandarmi Vrancea. Astfel, de la punerea în funcțiune a sistemului
până în prezent au fost înregistrate 173 solicitări de vizualizare a imaginilor
înregistrate și 466 evenimente raportate de către personalul Centrului de
Comandă.
Cetățenii mun. Focșani beneficiază de un serviciu nou, modern, creat pentru a le
oferi un grad mai mare de încredere și siguranță, în momentul în care aceștia se
află pe domeniul public și nu numai. Serviciul asigură îmbunătățirea calității vieții,
prin reducerea criminalității, oferind o serie de măsuri specifice: supravegherea
permanentă a zonelor de interes public, cu grad ridicat de risc de producere a
evenimentelor de infracționalitate; supravegherea modului în care se furnizează
serviciile publice urbane către cetățeni; scăderea timpilor de răspuns în cazul
detectării unor evenimente care perturbă siguranța sau ordinea publică;
prevenirea infracțiunilor și a acțiunilor ilegale; detectarea încă din momentele
incipiente a situațiilor conflictuale, predispuse în a genera situații contravenționale
sau infracționale; descurajarea producerii de evenimente antisociale.
Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM Bahne, pe străzile Cezar
Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac,
Dornei, Rarău, Panduri.
Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani
pentru perioada 2009‐2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii
eficienței energetice
08.03.2011 ‐ 31.12.2015
120.833.818
POS Mediu ‐ Axa Prioritară 3
Primăria Municipiului Focșani
Nu
‐ Modernizarea Centralei Termice și refacerea unei părți din rețeaua de
termoficare, pentru a crește eficiența energetică, pentru a reduce emisiile de gaze
cu efect de seră și pentru a crește calitatea serviciului public de alimentare cu
energie termică la tarife suportabile pentru populație, în condițiile respectării
obligațiilor de mediu din Tratatul de Aderare al României la UE.
‐ Lucrările vizează construcția și retehnologizarea centralei ENET, modernizarea
punctelor termice și înlocuirea rețelelor de transport și distribuție din zona centrală
și de sud.
Primăria Municipiului Focșani
Populația municipiului Focșani
Finalizat
În urma implementării proiectului:
 a fost construită o nouă centrală termică cu instalații de cogenerare de înaltă
eficiență Rolls Royce care asigură atât creșterea eficienței cât și conformarea la
cerințele de mediu;
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Conexiune cu
proiecte viitoare
Titlul proiectului:
Perioada:
Bugetul (în lei):
Sursa de finanțare:
Aplicantul:
Partenerii:
Principalele
activități:

Numărul și tipul
beneficiarilor
Comunitatea țintă
Stadiul:
Impactul:
Conexiune cu
proiecte viitoare

 au fost reabilitate instalațiile auxiliare absolut necesare pentru funcționare
pentru servicii interne, instalații termo‐mecanice auxiliare, compresoare de gaze,
reechipare și reabilitare stație electrică și cameră de comandă, echipamentele
pentru sistemul de demineralizare a apei și instalația de tratare ape uzate;
 au fost reabilitate rețelele de transport a agentului termic între centrală și
punctele termice din zona de sud și de centru a orașului, pe o lungime de 4,5 Km;
 au fost modernizate 10 puncte termice (6 puncte termice din zona sud și 4
puncte termice din zona centru);
 au fost reabilitate rețelele de distribuție ale agentului termic de la cele 10 puncte
termice modernizate și până la intrarea în fiecare scară de bloc – aproximativ
10,5 Km rețele de distribuție.
Rezultatele calitative ale implementarii proiectului au fost:
 scăderea emisiilor de CO2 provenite de la sistemul de termoficare;
 scăderea consumului specific de combustibil raportat la energia echivalentă
produsă;
 scăderea pierderilor de energie termică în rețelele de transport și distribuție
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilități în blocurile Aleea Căminului
nr. 12
Reabilitare și modernizare spații publice urbane în zona de acțiune Sud –Est
08.12.2011 – 30.06.2016
34.746.581,46
POR Axa 1 Centre urbane
Primăria Municipiului Focșani
Nu
‐ Modernizarea și reabilitarea străzilor și trotuarelor și a căilor de acces spre acestea
în vederea controlului intensității circulației și a decongestionării străzilor
adiacente, în zona de intervenție sud‐est a municipiului Focșani.
‐ Elaborarea și implementare unui concept rațional, pentru traficul staționar în
vederea protejării spațiilor verzi; amenajarea spațiilor de parcare existente și
amenajarea de parcări noi.
‐ Modernizarea a 22 de stații de autobuz existente și crearea a 3 noi stații de
autobuz.
‐ Îmbunătățirea mobilității prin crearea de 4.825 mp de piste pentru biciclete pe
arterele principale ale zonei.
Primăria Municipiului Focșani
Populația din zona de sud‐est a municipiului Focșani
Finalizat
Amenajarea de locuri de joacă si agrement pentru copii pe strada Revolutiei (intre
bl 16 si 17)
Reabilitarea si modernizarea locului de joaca de pe str. Crețu Florin (bl Moonen)
Amenajarea de spații verzi pe străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea
Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău, Panduri
Amenajarea unui teren multisport
Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale: trotuare și alei
între blocuri, pe străzile Cezar Boliac, Al. Vlahuta, Lupeni, Aleea Caminului, Bahne,
Pictor Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarau, Panduri
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2. Identificarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea DLRC
2.1. Prezentarea generală a teritoriului SDL
Teritoriul SDL selectat pentru intervenția DLRC în municipiul Focșani îndeplinește cerințele
privind dimensiunea teritoriului ‐ să aparțină unui oraș/municipiu cu peste 20.000 locuitori și să
vizeze o populație cuprinsă între 10.000 și 150.000 de locuitori (conform Regulamentului (UE) nr.
1303/2013, art. 33 alin 6) – și cerințele privind coerența specifică DLRC ‐ să vizeze zone urbane
coerente din punct de vedere economic, social și fizic.
2.1.1 Delimitarea teritoriului SDL și întocmirea planului
Asociația Grupul de Acțiune Locală „ Unirea” Focșani și‐a asumat delimitarea exactă a
teritoriului SDL ‐ pe zone urbane marginalizate (ZUM) și zone urbane funcționale existente în
proximitatea ZUM, din care acestea fac parte ‐ pe baza rezultatelor Studiului de Referință.
Teritoriul SDL Focșani a fost delimitat pe baza prevederilor Planului Urbanistic General (PUG)
al municipiului Focșani, urmărind unitățile teritoriale de referință (UTR) 12 și 21 și s‐a realizat pe
limitele de proprietate, respectiv la nivel de străzi și număr. Teritoriul SDL conține zona urbană
marginalizată Bahne și zona funcțională aferentă, care fac parte din UTR 21, respectiv zona urbană
marginalizată Sud și zona funcțională aferentă, care fac parte din UTR 12.
ZUM‐urile menționate în prezenta lucrare se suprapun peste zonele identificate de Atlasul
Zonelor Marginalizate din România¸ reprezentând zone de tip ghetou, puternic afectate de sărăcie.
Zonele urbane funcționale corespunzătoare fiecărui ZUM, descrise în continuare, au fost incluse în
teritoriul SDL datorită caracterului unitar și funcțional din punct de vedere social, economic și
demografic, asigurat de înscrierea în același UTR cu ZUM respectiv, în vederea respectării condițiilor
de dimensiune și coerență necesare. Zona urbană marginalizată Bahne este formată din
încrengătura blocurilor din str. Aleea Căminului, având o formă de triunghi, cu laturile externe
delimitate de următoarele străzi: la Nord‐Est și Est – Str. Lupeni, la Est, Sud‐Est și Sud – Str. Bahne și
Panduri și la Vest – Str. Pictor N. Grigorescu și Str. Al. Vlahuță. ZUM Bahne are în componență
imobilele aflate la adresele: Str. Lupeni nr. 4, 4B, 6A, 6, 8; Str. Panduri nr. 4, 7, 9, 11; Str. Pictor N.
Grigorescu nr. 4, 6, 8, 14; Aleea Căminului nr. 1‐13, 15. Zona este caracterizată de prezența a
numeroase blocuri, punctul focal fiind str. Aleea Căminului nr. 12, un bloc de tip vechi, de nefamiliști
/ muncitori, în prezent cu aspect tip ghetou. Zona urbană funcțională aferentă înconjoară ZUM
Bahne, având ca limite exterioare următoarele repere: la Nord – Str. Republicii (între Str. Simion
Bărnuțiu și Str. Moldova), Str. Cezar Bolliac, Str. Poenița, str. Bistrița; la Est – Str. Siretului, Str.
Lupeni, Str. Panduri; la Sud – Bd. Brăilei (între Str. Panduri și Str. Bucegi), la Vest – Str. Bucegi (între
Bd. Brăilei și Str. Alexandru Vlahuță), Str. Cuza Vodă (între Str. Alexandru Vlahuță și Bd. Dimitrie
Cantemir), Bd. Dimitrie Cantemir, Str. Simion Bărnuțiu. Zona urbană marginalizată Sud se întinde
de o parte si de alta a unei porțiuni din str. Revoluției, formând un patrulater din străzile Aleea 1
Iunie la Nord, Vest și Sud și Aleea Echității la Est. ZUM SUD are în componență imobilele aflate la
adresele: Aleea 1 Iunie nr. 2, 4, 6, 8, 17, 21; Str. Revoluției nr. 1‐17, 19, 29,30; Aleea Echității nr. 25,
29, 31. Zona este caracterizată de prezența a numeroase blocuri, punctul focal fiind str. Revoluției
nr. 16, 17, 15, 19, blocuri vechi, de nefamiliști / muncitori, în prezent cu aspect tip ghetou. Zona
urbană funcțională aferentă înconjoară ZUM Sud, având ca limite exterioare următoarele străzi: la
Nord – Aleea Echității, Str. Căpitan Crețu Florin; la Est – Calea Munteniei, Str. Revoluției, Str. Cornel
Coman, Aleea Sudului; la Sud – limita sudică a Stadionului Milcovul; la Vest – Bd. București.
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Planul cu delimitarea teritoriului vizat și fotografiile din zonele analizate se regăsesc în
ANEXA 1.
2.1.2 Principalele caracteristici geografice
Deși atestată documentar din secolul al XVI‐lea, așezarea de pe Milcov este mult mai veche,
săpăturile arheologice efectuate în anul 1977, în sudul Focșani‐ului, atestă că vatra actuală a orașului
a fost locuită încă din neolitic. Un moment important în istoria Focșani‐ului îl constituie perioada
Unirii de la 1859, orașul legându‐și numele de acest act național pentru totdeauna. În anul 1862 se
realizează unirea celor două părți ale orașului prin decretul de unificare din 6 iulie 1862, semnat de
Alexandru Ioan Cuza, Focșani‐ul devenind reședința județului Putna. Sfârșitul secolului al XIX‐lea și
începutul secolului al XX‐lea cunoaște aceeași dezvoltare, după anul 1950, înregistrând‐se un rapid
proces de industrializare cu implicații directe în procesul de creștere economică, migrarea populației
către mediul urban și, implicit, în structura urbană a localității: apar primele cartiere de blocuri de
locuințe (Cartierul Gară, Cartierul Sud, Cartierul Bahne, zona de centru a orașului) și se prefigurează
zona industrială, care se va dezvolta treptat.
Teritoriul SDL este format din UTR 12 și UTR 21, delimitate conform PUG al Municipiului
Focșani, delimitarea respectivă ținând cont de omogenitatea teritorială a fiecărei zone. Astfel, UTR
12 este situată în zona sudică a orașului, fiind încadrat de cele două artere rutiere care asigură
intrarea în municipiu dinspre București, și anume: Bd. București (accesul spre zona centrală) și Calea
Munteniei (care se continuă cu Calea Moldovei și reprezintă, practic, centura ocolitoare estică). UTR
21 este situată în zona central‐estică a orașului, fiind adiacentă uneia dintre cele două axe principale
pe direcția N‐S a municipiului, formată din Str. Bucegi și Str. Cuza Vodă. De asemenea, UTR 21
cuprinde sectoare de drum din alte două artere importante, și anume Strada Republicii (la nord) și
Bd. Brăilei (la sud), prin acestea asigurându‐se un acces rapid spre zona centrală a orașului, respectiv
spre ieșirea/intrarea spre Brăila.
2.1.3 Patrimoniul natural
În teritoriul SDL nu există elemente specifice ale patrimoniului natural, respectiv râuri și
lacuri.
Ca zone de agrement, putem menționa faptul că în cele două zone analizate copiii
beneficiază de două locuri de joacă în str. Aleea 1 Iunie (unul reabilitat și modernizat în anul 2011 și
celălalt în anul 2015) și un loc de joacă în str. Constructorului (reabilitat si modernizat în anul 2015)
și de cele 4 parcuri din proximitatea fiecărui ZUM (Parcul Olandez Bahne, Parcul Robert Schumann,
Grădina Publică și Parcul de la Mausoleul Eroilor Sud).
Referitor la calitatea mediului, în anul 2016, în Municipiul Focșani, nu au existat situații de
depășiri ale valorilor limită/valorilor țintă (conform criteriilor de calitate prevăzute în Legea
104/2011) la niciun indicator privind calitatea aerului înconjurător. Calitatea solului în intravilanul
municipiului Focșani este afectată în principal de traficul auto (indirect prin noxele degajate în aer),
reacția acidă a solurilor și excesul de umiditate freatică şi/sau stagnantă. Gestiunea deșeurilor
menajere nu afectează calitatea solului în intravilanul orașului, deoarece colectarea acestora se face
în europubele închise, iar în aceste condiții nu există contact între sol și deșeuri. În ceea ce privește
calitatea apelor, starea ecologică şi chimică a cursului râului Milcov, cu o lungime de 79 km, prezintă
o mineralizare naturală. Din punct de vedere biologic, în punctele martor Reghiu, Goleşti și Răstoaca
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indicele saprobic corespunde clasei a II‐a, stare ecologică bună cu valori ale elementelor biologice
care prezintă alterări mici şi sporadice.
De menționat faptul că în cartierul Sud există câteva puncte care delimitează teritoriul SDL
și care funcționează ca bariere urbane, respectiv: spre Nord‐Est, teritoriul SDL se extinde până la
Unitatea Militara 01471, zidul de împrejmuire al acesteia fiind limita fizică a teritoriului. De
asemenea, spre Vest, teritoriul este separat de o arteră majoră a municipiului, anume Bd. București,
dincolo de care în cartier se află o vastă zonă industrială. Spre Sud, teritoriul SDL se întinde până la
str. Aleea Stadionului, dincolo de care urmează baza sportivă din cartier. Spre Est, din Al. Stadionului,
teritoriul SDL este separat prin str. Cornel Coman de zona nou construită de case tip vilă, continuarea
din Str. Revoluției și respectiv Calea Munteniei, șoseaua de centură a municipiului. Și pentru
cartierul Bahne există puncte care delimitează teritoriul SLD și care funcționează ca bariere urbane,
astfel: spre Nord, teritoriul SDL se întinde până la străzile Republicii, Cezar Bolliac și Bistrița. Spre
Est, acesta este delimitat de str. Siretului, str. Lupeni, str. Bahne și str. Panduri. Limita sudică este
evidentă – artera principală, str. Brăilei, separă zona Bahne de restul orașului. De asemenea, și limita
vestică este dată de arterele principale Bucegi, Cuza Vodă. Delimitarea continuă cu str. Simion
Bărnuțiu și se finalizează la intersecția cu str. Republicii, care este și limita nordică a teritoriului SDL.
De asemenea, niciuna din zonele incluse în teritoriul SDL nu se află în arii inundabile, nu sunt
situate lângă vreo groapă de gunoi, sau stație de epurare, sau canale de deversare, care ar putea
provoca distrugeri umane și materiale. Singurul factor de risc, care există la nivelul întregului
municipiu Focșani, trebuie să țină cont în mod prioritar de faptul că cea mai importantă zonă
seismică din România se află în zona Vrancea, cutremurele având o intensitate seismică ridicată (9
grade MSK). În concluzie, nici la nivelul teritoriului SDL, ca de altfel nici la nivelul întregului municipiu,
nu se poate menționa existența unor riscuri de mediu.
2.1.4 Patrimoniul arhitectural şi cultural
Construcțiile cu valoare arhitectonică şi memorială din orașul Unirii s‐au menținut peste ani,
dând un aspect de oraș românesc de sfârșit de secol XIX și început de secol XX, grupând stiluri și
tipuri ce cuprind toate curentele specifice perioadei manifestate pe teritoriul țării. Dacă ne referim
la teritoriul supus prezentei analize, se poate constata faptul că cele mai multe edificii și monumente
arhitecturale se regăsesc în cartierul Bahne, după cum urmează: Placă comemorativă Societatea
Studenților Putneni, cod LMI2010 VN‐III‐m‐B‐06572, str. Cezar Bolliac nr. 15; Colegiul Unirea ‐ corp
A şi corp B Casa Directorului VN‐II‐m‐B‐06404 Str. Bolliac Cezar nr.15; Casa Gorciu, cod LMI 2010
VN‐II‐m‐B‐06418, str. Cuza Vodă nr.18; Biserica „Nașterea Maicii Domnului”‐ Săpunari, cod LMI
VN‐II‐m‐A‐06402, str. Simion Bărnuțiu nr. 1; Casa lui Anghel Saligny, cod LMI 2010 VN‐IV‐m‐B‐
06591, str. Simion Bărnuțiu, nr. 9.
Peisajul urban al acestei zone oferă însă și o imagine mai puțin plăcută a patrimoniului
cultural. Este vorba despre monumentele istorice lăsate în paragină de actualii proprietari. Astfel, în
lipsa unor lucrări urgente de consolidare și restaurare, următoarele monumente istorice riscă să
dispară din patrimoniul cultural: Casa Macridescu, cod LMI 2010 VN‐II‐m‐B‐06415, str. Cuza Vodă,
nr.4, Casa Macridescu, cod LMI 2010 VN‐II‐m‐B‐06416, str. Cuza Vodă, nr.6, Tribunalul Județean,
cod LMI 2010 VN‐II‐m‐A‐06417, str. Cuza Vodă, nr.8, Casa Zaharia, cod LMI VN‐II‐m‐B‐06403, str.
Simion Bărnuțiu nr.13 ‐ în anul 1950 imobilul a fost naționalizat și transformat în Casă de Copii și în
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prezent adăpostește sediul Grădiniței cu program prelungit nr.11, Focșani, aflându‐se în
proprietatea Primăriei Focșani.
În zona de Sud a orașului a fost construit un templu al recunoștinței ‐ Mausoleul Eroilor
români căzuți în Primul Război Mondial (1916 ‐ 1919) ‐ cod LMI 2010 VN‐IV‐m‐B‐06592, Bd.
București, cu arhitectură de influență bizantină, a cărui decorație ornamentală este opera
sculptorului C. Demetrescu. Totodată, în UTR 21 există două exemplare monumente ale naturii ce
reprezintă arii protejate de interes local: un platan pe str. Fundătura Cuza Vodă, cu vârsta estimată
la trei veacuri și un ulm pe str. Simion Bărnuțiu, ce datează de mai bine de 250 de ani.
Niciuna dintre clădirile istorice enumerate nu poate fi valorificată prin reconversie
funcțională.
De menționat faptul că în teritoriul SDL nu au fost identificate elementele de identitate locală
care să vină în sprijinul dezvoltării viitoare a acestuia.
2.2. Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL (inclusiv ZUM)
2.2.1. Studiul de referință reprezentativ la nivelul populației din teritoriul SDL
Studiul de referință reprezentativ la nivelul populației din teritoriul SDL a fost fundamentat
pe utilizarea unor instrumente de cercetare adecvate, respectiv: analizarea datelor statistice
furnizate de entitățile relevante (Institutul Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică
Vrancea, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Serviciul Public
Local de Asistență Socială Focșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Vrancea, Oficiul Registrului Comerțului Vrancea, Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea,
Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Vrancea, Inspectoratul Teritorial de Muncă
Vrancea, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Servicii Interne Primăria Municipiului Focșani) și
efectuarea de sondaje și anchete, implicând activități de cercetare în teren, în care au fost implicate
persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.
Studiul de referință a fost reprezentativ statistic la nivelul populației din teritoriul SDL,
acoperind un număr suficient de mare de cazuri pentru a permite analiza fiecărei zone distincte
delimitate.
Astfel, eșantionul a fost stabilit pornind de la datele oficiale furnizate de autoritățile locale,
referitor la populația din teritoriul SDL. Ținând cont de delimitarea ZUM‐urilor și ZUF‐urilor aferente,
a fost identificată populație aferentă fiecăreia dintre zonele distincte definite.
Eșantionul a fost unul stratificat (în funcție de împărțirea pe zone a universului cercetării și
în funcție de densitatea populației/gospodăriilor pe străzile din zona analizată), aleator (folosind o
rută aleatoare și un pas statistic de 2 pentru selecția gospodăriilor din fiecare strat – în fiecare zonă
și pe fiecare stradă selectată în eșantion) și cu filtrarea la ușă a respondenților din gospodării dintre
persoanele care locuiesc permanent acolo și cu responsabilități în familia respectivă.
Numărul de gospodării din zonele ZUF și ZUM a fost calculat teoretic împărțind pentru fiecare
zonă, respectiv pentru fiecare stradă (sau segment de stradă) din zonă, numărul de persoane
cunoscut de la autoritățile locale a numărului mediu de persoane într‐o gospodărie cunoscut (2,66
conform Recensământului din 2011).
Eșantionul total calculat a avut o mărime de 500 de interviuri, cu o eroare statistică de 3.57%
la o populație de 25.051 persoane, respectiv un estimat de 9417 gospodării, astfel încât nivelul de
încredere obținut a fost de 95%. Față de eșantionul proiectat au existat mici diferențe de
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implementare, nesemnificative și care au fost corectate printr‐o ponderare simplă a eșantionului la
cotele proiectate inițial. De asemenea, în cadrul eșantionului general (pentru întreg teritoriul SDL),
au fost recalculate ponderile celor două ZUM, unde au fost realizate interviuri suplimentare, la
valorile ponderii reale a populației (7,2% respectiv 16,1%).
Datele obținute din realizarea studiului de referință au permis realizarea scopului acestuia,
respectiv furnizarea de date statistice care să poată fi utilizate pentru fundamentarea analizei
diagnostic a nevoilor și problemelor populației din zonele distincte din teritoriul SDL, inclusiv ZUM,
precum și determinarea tipului de comunitate roma sau non‐roma, atât la nivelul teritoriului SDL,
cât și la nivelul fiecărei zone distincte.
De asemenea, analiza rezultatelor studiului de referință a permis validarea zonelor urbane
marginalizate din cadrul teritoriului SDL.
Detalii asupra metodologiei și instrumentelor de cercetare folosite în Studiul de referință
sunt prezentate în ANEXA 3, iar baza de microdate primare rezultată este prezentată în format Excel
în ANEXA 4.
2.2.2. Validarea și declararea zonei/ zonelor urbane marginalizate
Teritoriul SDL, prezentat în capitolul 2.1, este reprezentat grafic în harta de mai jos. Alături
sunt prezentate detalii cu ZUM‐urile incluse în teritoriul SDL.
Teritoriul SDL

ZUM BAHNE

ZUM SUD

Pe hartă au fost reprezentate cu culori diferite zonele distincte, respectiv cele două ZUM‐uri,
Bahne și Sud, și zonele urbane funcționale corespunzătoare.
Din comparația hărților de mai sus cu Harta comunităților marginalizate din Municipiul
Focșani conform Atlasului zonelor urbane marginalizate din România, se observă o suprapunere
totală a ZUM‐urilor Bahne și Sud cu sectoarele de recensământ identificate ca fiind marginalizate în
Atlas, fiind astfel respectată condiția de validare în Ghidul specific.
Cu toate că această condiție era suficientă pentru a se realiza validarea ZUM‐urilor incluse în
teritoriul SDL, pentru a fi siguri că realitatea din zonă nu s‐a schimbat față de momentul elaborării
Atlasului, a fost validată încadrarea zonei ca ZUM și prin verificarea îndeplinirii cerințelor minime
din Ghidul specific, pe baza rezultatelor Studiului de referință. În tabelul de mai jos sunt prezentați
indicatorii cheie și pragurile minimale pentru validarea zonelor urbane marginalizate, pentru fiecare
zonă distinctă inclusă în teritoriul SDL.
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Indicatori cheie și praguri minimale pentru validare ZUM – ZUM BAHNE
Indicatori cheie
Praguri Realizare
minimale DA/NU
Proporția populației de 15‐64 de ani care a absolvit maxim 8 clase
50%
22%
(gimnaziu)
DA
Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni
15%
8%
care le limitează activitățile zilnice
DA
38%
Proporția copiilor și adolescenților (0‐17 ani) din populația totală
20,5%
DA
Ocuparea
Proporția persoanelor de 15‐64 ani care nu sunt încadrate pe piața
forței
de formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau lucrează
42%
22,5%
muncă
oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați ‐ patron sau
DA
administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere individuală, liber
profesionist) și nici nu urmează o formă de învățământ
Locuire
Medie
(1 din 2
Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe persoană)
54%
10,1 m2
indicatori)
DA
Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința
55%
12%
în proprietate personală
DA
Criteriu/
Dimensiune
Capital uman
(2 din 3
indicatori)

Zona ZUM BANHE ‐ ESTE VALIDATĂ ca zonă urbană marginalizată.
Indicatori cheie și praguri minimale pentru validare ZUM – ZUF BAHNE
Indicatori cheie
Praguri Realizare
minimale DA/NU
Proporția populației de 15‐64 de ani care a absolvit maxim 8 clase
13%
22%
(gimnaziu)
NU
Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni
10%
8%
care le limitează activitățile zilnice
DA
15%
Proporția copiilor și adolescenților (0‐17 ani) din populația totală
20,5%
NU
Proporția persoanelor de 15‐64 ani care nu sunt încadrate pe piața
Ocuparea
forței
de formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau lucrează
29%
22,5%
oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați ‐ patron sau
muncă
DA
administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere individuală, liber
profesionist) și nici nu urmează o formă de învățământ
Locuire
Medie
(1 din 2
Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe persoană)
54%
33,4 m2
indicatori)
NU
Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința
3%
12%
în proprietate personală
NU
Criteriu/
Dimensiune
Capital uman
(2 din 3
indicatori)

Zona ZUF BANHE – NU ESTE VALIDATĂ ca zonă urbană marginalizată.

Criteriu/
Dimensiune
Capital uman
(2 din 3
indicatori)

Indicatori cheie și praguri minimale pentru validare ZUM – ZUM BAHNE
Indicatori cheie
Praguri
minimale
Proporția populației de 15‐64 de ani care a absolvit maxim 8 clase
22%
(gimnaziu)
Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte
8%
afecțiuni care le limitează activitățile zilnice
Proporția copiilor și adolescenților (0‐17 ani) din populația totală
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20,5%

Realizare
DA/NU
50%
DA
11%
DA
46%
DA

Proporția persoanelor de 15‐64 ani care nu sunt încadrate pe
Ocuparea
forței
de piața formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau
lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați ‐ patron sau
muncă
administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere individuală, liber
profesionist) și nici nu urmează o formă de învățământ
Locuire
(1 din 2
Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe persoană)
indicatori)
Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința
în proprietate personală

22,5%

54%
12%

38%
DA
Medie
10,1 m2
DA
58%
DA

Zona ZUM SUD – ESTE VALIDATĂ ca zonă urbană marginalizată.

Criteriu/
Dimensiune
Capital uman
(2 din 3
indicatori)

Indicatori cheie și praguri minimale pentru validare ZUM – ZUM BAHNE
Indicatori cheie
Praguri
minimale
Proporția populației de 15‐64 de ani care a absolvit maxim 8 clase
22%
(gimnaziu)
Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte
8%
afecțiuni care le limitează activitățile zilnice
Proporția copiilor și adolescenților (0‐17 ani) din populația totală

Ocuparea
Proporția persoanelor de 15‐64 ani care nu sunt încadrate pe
forței
de piața formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau
muncă
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
Locuire
(1 din 2
Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe persoană)
indicatori)
Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința
în proprietate personală

20,5%

22,5%

54%
12%

Realizare
DA/NU
8%
NU
11%
DA
16%
NU
26%
DA
Medie
26,2 m2
NU
6%
NU

Zona ZUF SUD – NU ESTE VALIDATĂ ca zonă urbană marginalizată.
De asemenea, datele rezultate din Studiul de referință au fost utilizate și pentru
determinarea tipului de comunicate roma sau non‐roma, pentru fiecare zonă distinctă din cadrul
teritoriului SDL. Ca urmare a analizei realizate, au rezultat datele prezentate în tabelul următor:
Zona distinctă
ZUM Bahne
ZUF Bahne
ZUM Sud
ZUF Sud
Procent populație romă
15%
1%
13%
1%
Declarare tip comunitate
Romă
Non‐romă
Romă
Non‐romă
Pasul următor validării celor două ZUM‐uri din teritoriul SDL a fost reprezentat de declararea
ZUM‐urilor selectate pentru intervenții DLRC de autoritățile publice locale, în cooperare cu
partenerii relevanți pentru abordarea DLRC (ANEXA 5).
2.3. Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriului SDL
În acest subcapitol sunt descrise în detaliu zonele distincte și ZUM ce au fost selectate pentru
intervenții DLRC aflate pe teritoriul SDL, pe baza datelor din Studiul de referință.
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2.3.1. Populația și caracteristicile demografice
Pe baza datelor obținute ca urmare a realizării studiului de referință și a celor primite de la
instituțiile abilitate, a fost realizată o analiză a principalelor caracteristici demografice ale teritoriului
SDL, inclusiv pentru fiecare zonă distinctă și ZUM, prezentată în continuare.
2.3.1.1. Numărul de locuitori, structura populației pe categorii de vârstă, gen, etnie.
Numărul de locuitori:

Număr locuitori

Total teritoriu
SDL
25.051

ZUM Bahne

ZUF Bahne

ZUM Sud

ZUF Sud

1.744

9.095

1.027

13.185

După cum se observă, teritoriul SDL respectă condiția de a avea o populație cuprinsă între
10.000 și 150.000 locuitori. De asemenea, trebuie remarcat faptul că populația aferentă ZUM Bahne
reprezintă 16,1% din populația UTR 21, în timp ce populația din ZUM Sud reprezintă doar 7,2% din
UTR 12.
Structura populației pe categorii de vârstă:

Structura populației pe gen:
Structura populației pe gen
Feminin
Masculin

Total teritoriu
SDL
54,0%
46,0%

ZUM Bahne
50,3%
49,7%
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ZUF
Bahne
52,0%
48,0%

ZUM
Sud
50,3%
49,7%

ZUF
Sud
50,3%
49,7%

Structura populației pe etnie:
Structura
etnie
Români
Romi
NR

populației

pe

Total teritoriu
SDL
96,5%
2,5%
1%

ZUM Bahne
85%
15%
0%

ZUF
Bahne
830%
17%
1%

ZUM
Sud
98%
1%
1%

ZUF
Sud
98%
1%
1%

2.3.1.2. Nivelul de educație și calificare a adulților
Referitor la nivelul de educație și calificare a adulților, din anchetele efectuate pentru
realizarea Studiului de referință au rezultat următoarele date:
Nivelul de educație și calificare a
adulților
Maxim 8 clase
Maxim liceu
Peste liceu
NR

Total teritoriu
SDL
24%
47%
26%
3%

ZUM
Bahne
53%
33%
8%
6%

ZUF
Bahne
20%
46%
33%
1%

ZUM
Sud
50%
30%
15%
5%

ZUF
Sud
18%
54%
25%
3%

După cum se observă din tabelul de mai sus, persoanele adulte care au absolvit maxim 8
clase reprezintă jumătate sau chiar mai mult din totalul adulților, în cazul celor două ZUM‐uri, acest
procent foarte mare contribuind în mod negativ la nivelul redus de calificare al adulților, care se
concretizează într‐un nivel redus de ocupare, în dificultatea de a găsi și/sau a păstra un loc de muncă
și, în cele din urmă, la nivel mic al veniturilor populației din zonele respective.
2.3.1.3. Participarea la educație a copiilor (0‐17 ani), rata abandonului școlar și rata părăsirii
timpurii a școlii, motivele abandonului școlar şi ale părăsirii timpurii a şcolii.
Participarea la educație a copiilor (0‐17 ani) pentru fiecare zonă distinctă și pentru întreg
teritoriul SDL este evidențiată în tabelul de mai jos.
Participarea la educație a copiilor
(0 – 17 ani)
Antepreșcolar
Grădiniță
Clasele 0 – 4
Clasele 5 – 8
Clasele 9 – 12
Neînscriși/abandon școlar
NR

Total teritoriu
SDL
15%
9%
34%
18%
16%
2%
6%

ZUM
Bahne
14%
9%
43%
20%
5%
2%
7%

ZUF
Bahne
14%
6%
28%
24%
24%
2%
2%

ZUM
Sud
11%
16%
42%
11%
10%
4%
6%

ZUF
Sud
18%
6%
25%
20%
23%
2%
6%

De la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea au fost primite date referitoare la anul școlar
2016‐2017, pentru școlile din teritoriul SDL, din care rezultă următoarele:
‐ în școlile din teritoriul SDL au participat în sistemul educațional un număr de 1601 copii, în
UTR 12 și 1556 copii, în UTR 21.
‐ rata abandonului școlar și a părăsirii timpurii a fost 0
Cu toate acestea, fenomenul de abandon școlar și părăsire timpurie există, motivele
principale, semnalate de asemenea de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, fiind:
‐ Sărăcia, situația economică a familiei, sunt un factor de abandon școlar care se reflectă la
toate nivelurile de vârstă,
‐ Elevi cu părinți plecați în străinătate, care locuiesc la rude,
‐ Elevi aparținând familiilor monoparentale,
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‐ Elevi aparținând etniei rrome care se căsătoresc la vârste timpurii, etc.
2.3.1.4. Tendințele demografice: adulți/ copii/ persoane peste 54 ani, persoane vârstnice etc.
Tendințele demografice pot fi cuantificate pe baza analizei distribuției pe vârste a populației
la nivelul teritoriului SDL și al fiecărei zone distincte.
Astfel, se constată că la nivelul ZUM‐urilor, numărul de copii (0 – 17 ani) raportat la totalul
populației zonei este mult superior celor din zonele urbane funcționale. În ZUM Bahne există o
proporție de 38% copii, față de doar 15% în ZUF corespunzător, iar în ZUM Sud, o proporție de 37%,
față de doar 16% în ZUF Sud. Se confirmă din datele rezultate caracteristica generală a zonelor
urbane marginalizate de a prezenta un procent ridicat de copii, aceasta reprezentând și unul dintre
indicatorii specifici pentru zonele dezavantajate pe capital uman.
În privința populației adulte (18 – 59 ani), procentele sunt aproximativ egale pentru toate
cele patru zone distincte, fiind cuprinse între 48% ‐ 52%.
O diferență pronunțată există însă în ceea ce privește populația vârstnică, pentru care
procentele din ZUM‐uri (14% ‐ ZUM Bahne și 7% ‐ ZUM Sud) sunt mult inferioare față de cele din
zonele urbane funcționale (33% ‐ ZUF Bahne și 34% ‐ZUF Sud), acest aspect marcând din nou
tendința de îmbătrânire accentuată din ZUF‐uri, în contrast cu numărul mare de copii și adolescenți
din ZUM‐uri.
2.3.1.5. Proporția populației de 15 ‐64 de ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu)
Proporția populației de 15 – 64 de ani care a absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este
prezentată în tabelul următor:

Proporția populației de 15 ‐64 de ani care a
absolvit maxim 8 clase (gimnaziu)

Total teritoriu
SDL

ZUM
Bahne

ZUF
Bahne

ZUM
Sud

ZUF
Sud

18%

50%

13%

50%

8%

Din datele prezentate se remarcă un procent extrem de mare de persoane care au absolvit
maxim 8 clase, aproximativ egal pentru cele două ZUM‐uri.
2.3.1.6. Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează
activitățile zilnice
Rezultatele extrase din Studiul de referință sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice
(procent din total gospodării)
Tipul
Total
ZUM Bahne
ZUF
ZUM
ZUF
teritoriu SDL
Bahne
Sud
Sud
Persoane cu dizabilități
11% ‐ 1 pers 14% ‐ 1 pers 10% ‐ 1 pers 18% ‐ 1 pers 11% ‐ 1 pers
1% ‐ 2 pers 4% ‐ 2 pers 1% ‐ 2 pers 2% ‐ 2 pers 1% ‐ 2 pers
Persoane cu boli cronice
18% ‐ 1 pers 20% ‐ 1 pers 15% ‐ 1 pers 20% ‐ 1 pers 20% ‐ 1 pers
3% ‐ 2 pers 2% ‐ 2 pers 4% ‐ 2 pers 3% ‐ 2 pers 3% ‐ 2 pers
Persoane vârstnice care au 4% ‐ 1 pers 6% ‐ 1 pers 3% ‐ 1 pers 7% ‐ 1 pers 5% ‐ 1 pers
nevoie de asistență permanentă
0% ‐ 2 pers 2% ‐ 2 pers 0% ‐ 2 pers 0% ‐ 2 pers 0% ‐ 2 pers
Persoane cu alte afecțiuni care le 7% ‐ 1 pers 12% ‐ 1 pers 7% ‐ 1 pers 13% ‐ 1 pers 7% ‐ 1 pers
limitează activitățile zilnice
1% ‐ 2 pers 2% ‐ 2 pers 1% ‐ 2 pers 0% ‐ 2 pers 1% ‐ 2 pers
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Conform informațiilor colectate, în teritoriul SDL există un total de 1332 persoane cu
dizabilități, cu diverse tipuri și grade de handicap, dintre acestea 754 locuind în UTR 12 și 578 în UTR
21.
2.3.1.7. Proporția copiilor (0‐17 ani) din populația totală
Rezultatele extrase din Studiul de referință sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Total teritoriu ZUM Bahne
SDL
Proporția copiilor (0‐17 ani) din
21%
38%
populația totală

ZUF
Bahne
15%

ZUM
Sud
46%

ZUF
Sud
16%

2.3.2. Ocupare, mediul de afaceri și protecție socială
2.3.2.1. Total populație ocupată (distribuția pe sexe, gen, categorii de vârstă, sector de
activitate)
Rezultatele Studiului de referință sunt prezentate în tabelul de mai jos, atât pentru întreg
teritoriul SDL, cât și pentru fiecare zonă distinctă identificată:
Total teritoriu ZUM Bahne
ZUF
ZUM
SDL
Bahne
Sud
Proporția populației ocupate (peste 18 ani) din populația totală
48%
38%
48%
52%
Distribuția populației ocupate pe gen
Femei
42%
34%
54%
48%
Bărbați
55%
50%
42%
56%
Distribuția populației ocupate pe tip de ocupație
Angajat normă întreagă
44%
32%
45%
47%
Angajat jumătate de normă
1%
3%
1%
1%
Pe cont propriu/ PFA/ Patron/
3%
3%
2%
4%
Activități independente
Persoane casnice
6%
15%
5%
17%
Șomer/Fără loc de muncă
3%
9%
1%
8%
Pensionar
38%
26%
42%
14%
Elev/Student
2%
1%
3%
1%
Concediu creștere copil
1%
0%
1%
3%
Alta
1%
9%
45%
4%
Refuză/NR
1%
2%
1%
1%

ZUF
Sud
48%
43%
55%
44%
1%
3%
2%
3%
42%
3%
1%
0%
1%

2.3.2.2. Tineri (16‐24 ani) care nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează o formă de
educație sau formare, șomeri, persoane inactive
Rezultatele Studiului de referință sunt prezentate în tabelul de mai jos, atât pentru întreg
teritoriul SDL, cât și pentru fiecare zonă distinctă identificată:
Tineri (16‐24 ani) care nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează o formă de educație sau formare,
șomeri, persoane inactive
Zonă
Total teritoriu ZUM Bahne
ZUF
ZUM
ZUF
SDL
Bahne
Sud
Sud
Procent
22%
50%
8%
41%
6%

Se remarcă faptul că în cele două ZUM‐uri, procentul de tineri neîncadrați în muncă este
mult mai mare decât cel din zonele urbane funcționale, situație care contribuie la nivelul scăzut de
ocupare în sectorul formal al locuitorilor ZUM‐urilor .
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2.3.2.3. 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
Rezultatele Studiului de referință sunt prezentate în tabelul de mai jos, atât pentru întreg
teritoriul SDL, cât și pentru fiecare zonă distinctă identificată:
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 (sunt incluși pensionarii sub 64 de ani)
Zonă
Total teritoriu ZUM Bahne
ZUF
ZUM
ZUF
SDL
Bahne
Sud
Sud
Procent
30%
42%
29%
38%
26%

Se remarcă faptul că în cele două ZUM‐uri, procentul de persoane neîncadrate pe piața
formală a muncii este mai mare pentru ZUM‐uri, dar diferențele nu mai sunt atât de mari față de
situația prezentată anterior, a tinerilor.
2.3.2.4. Afacerile locale și situația locurilor de muncă
Pentru analiza afacerilor locale și a situației locurilor de muncă, au fost solicitate date de la
Oficiul Registrului Comerțului Vrancea, iar rezultatele sunt sintetizate la nivel de UTR (ZUM + ZUF)
în tabelul de mai jos.
Zonă
Număr societăți comerciale

Total teritoriu SDL
941

UTR 21
544

UTR 12
397

În ceea ce privește situația locurilor de muncă, nu există date oficiale la nivelul teritoriului
SDL.
2.3.2.5. Principalele surse de venit ale populației și situația financiară (venituri și cheltuieli).
Principalele surse de venit ale populației sunt prezentate în formă grafică și tabelară mai jos,
pentru total teritoriu SDL și pentru fiecare zonă distinctă inclusă în acesta.

În ceea ce privește situația financiară a populației din teritoriul SDL, cetățenii au fost întrebați
ce își pot/nu pot permite plăti din veniturile lunare ale familiei. Detaliile sunt prezentate în Studiul
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de referință, iar în tabelul de mai jos sunt evidențiate doar procentele corespunzătoare persoanelor
care nu își pot achita lunar anumite elemente esențiale pentru un trai normal:
Zonă

Total teritoriu ZUM Bahne
ZUF
ZUM
SDL
Bahne
Sud
Procentul de persoane care NU reușesc să achite următoarele
Consum zilnic de carne, pește
32%
47%
28%
33%
sau alte proteine
Încălzirea adecvată a locuinței
10%
39%
7%
28%
Plata chiriei sau a facturilor la
5%
12%
2%
10%
utilități

ZUF
Sud
32%
5%
6%

De asemenea, relevantă pentru caracterizarea situației financiare a populației este măsura
în care veniturile sunt suficiente sau nu pentru cheltuielile lunare. Rezultatele anchetei sunt
prezentate în tabelul de mai jos
Zonă
Veniturile NU ajung de la o lună la alta
Veniturile ajung, dar fără posibilitatea de
a economisi
Veniturile ajung și există posibilitatea de a
economisi
NR

Total
teritoriu SDL
25%

ZUM
Bahne
51%

ZUF
Bahne
19%

ZUM
Sud
45%

ZUF
Sud
22%

58%

47%

63%

48%

57%

16%

2%

18%

7%

19%

1%

0%

0%

0%

2%

Din analiza celor două tabele de mai sus rezultă situația financiară deficitară a populației din
ZUM‐uri, în care aproximativ jumătate dintre cetățeni nu reușesc să acopere cheltuielile lunare din
veniturile obținute, fiind nevoiți să renunțe la alimente esențiale, încălzire sau plata chirie.
2.3.3. Locuire și acces la utilități
2.3.3.1. Copii și tineri ai străzii, persoane fără adăpost din raza respectivă;
În municipiul Focșani nu există un fenomen al copiilor/tinerilor străzii, există doar cazuri
izolate de copii care provin dintr‐un mediu social dificil, cu un istoric de părăsire a domiciliului (fuga
de acasă). Cu toate acestea, în cartierul (ZUM) Bahne, punctul termic din str. Panduri nr.11 a fost
transformat în Adăpostul de Noapte Bahne (II), locuit de un număr mediu de 18 persoane fără
adăpost/noapte. În anul 2016, au fost înregistrați peste 20 de beneficiari individuali ai serviciului.20
2.3.3.2. Numărul total de locuințe, din care locuințe sociale sau locuințe ieftine/ cu caracter
social/ închiriate de autoritatea publică locală sau cu titlu gratuit
În tabelul de mai jos este prezentat numărul total de locuințe din fondul locativ al Primăriei
Focșani, amplasate pe străzile incluse în teritoriul SDL. În tabel sunt specificate în clar doar adresele
la care există locuințe sociale. După cum se observă, locuințe sociale există doar în cele două ZUM‐
uri, respectiv 103 locuințe sociale în ZUM Bahne și 106 locuințe sociale în ZUM Sud.
UTR
12

20

Denumirea străzii / zonei

Număr total locuințe

Total locuințe fond locativ
Din care:
Str. Revoluției nr.16

199
2
64

Număr locuințe
sociale
106
0
64

Sursa: Crucea Roșie Vrancea, furnizorul de servicii sociale în subordinea căruia funcționează adăposturile
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21

Str. Revoluției nr.17
Total locuințe fond locativ
Din care:
Aleea Căminului nr.12

42
122
1
103

42
103
0
103

Întrucât informația referitoare la numărul total de locuințe din teritoriul SDL nu este
disponibilă, pentru determinarea unei valori aproximative pentru întreg teritoriul, dar și pentru
fiecare zonă distinctă, au fost făcute calcule în care s‐a ținut cont de populație și gradul mediu de
ocupare, rezultate din Studiul de referință, obținându‐se valorile din tabelul de mai jos:
Zonă
Număr de locuințe

Total teritoriu ZUM Bahne
SDL
10.900
545

ZUF
Bahne
4.100

ZUM
Sud
255

ZUF
Sud
6.000

După cum se observă, în ZUM Bahne proporția locuințelor sociale este de aproximativ 19%,
în timp ce în ZUM Sud, este de 40%.
2.3.3.3. Tipurile de locuințe
Conform datelor primite de la serviciile interne ale Primăriei, toate tipurile de locuințe
incluse în fondul locativ, în teritoriul SDL, sunt de tipul „altele”, respectiv apartamente în bloc. Nu
există date disponibile referitoare la restul locuințelor din teritoriu.
2.3.3.4. Proprietatea asupra locuințelor
Din analiza rezultatelor studiului de referință au fost sintetizate informațiile din tabelul
următor, referitor la proprietatea asupra locuințelor
Zonă
Procentul de locuințe aflate în
proprietatea particulară a locatarului

Total
ZUM Bahne
teritoriu SDL
87%

45%

ZUF
Bahne

ZUM
Sud

ZUF
Sud

97%

40%

94%

2.3.3.5. Nesiguranța locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința în proprietate
personală
După cum se observă din tabelul anterior, doar 40%‐45% dintre gospodării se află în
proprietatea locatarilor, iar dintre aceștia, peste 95% ocupă o locuință de stat.
2.3.3.6. Proporția locuințelor supraaglomerate
Conform datelor colectate pentru realizarea Studiului de referință, densitatea populației pe
suprafață locuită este cea prezentată în tabelul de mai jos.
Zonă
Total
ZUM Bahne
ZUF
ZUM
ZUF
teritoriu SDL
Bahne
Sud
Sud
Densitatea medie a populației
1 pers/
1 pers/
1 pers/
1 pers/
1 pers/
pe suprafața locuită
26,3 mp
10,1 mp
33,4 mp
10,1 mp
26,2 mp
Dintre locuințele aflate în fondul locativ al Primăriei Focșani, singurele locuințe
supraaglomerate sunt cele de pe Str. Revoluției nr. 16 și 17 (locuințele sociale din ZUM Sud) și de pe
Aleea Căminului nr. 12 (locuințele sociale din ZUM Bahne)
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2.3.3.7. Starea și calitatea locuințelor
În ceea ce privește starea și calitatea locuinței, prin studiul de referință au fost analizate
problemele sesizate de cetățenii care locuiesc în teritoriul SDL, respectiv în fiecare zonă distinctă,
rezultând ca deficitare problemele prezentate în graficele de mai jos.
ZUM/ZUF Bahne

ZUM/ZUF Sud

ZUM/ZUF Bahne

ZUM/ZUF Sud

2.3.3.8. Dotarea locuințelor cu bucătărie și baie
Dintre locuințele aflate în fondul locativ al Primăriei Municipiului Focșani, locuințele sociale
aflate în ZUM Sud nereabilitate nu sunt dotate cu bucătărie și baie, iar cele reabilitate nu sunt dotate
cu bucătărie, existând baie în locuință, în timp ce locuințele sociale din ZUM Bahne nu sunt dotate
cu bucătărie.
În ceea ce privește situația la nivelul întregului teritoriu SDL și al zonelor distincte, aceasta se
regăsește în tabelul de mai jos, conform estimărilor realizate prin Studiul de referință.
Zonă
Locuința nu dispune de baie
Locuința nu dispune de bucătărie

Total
teritoriu SDL

ZUM
Bahne

ZUF
Bahne

ZUM
Sud

ZUF
Sud

5%

8%

0%

48%

1%

9%

51%

1%

48%

1%
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2.3.3.9. Conectarea locuințelor la utilități (alimentarea cu apă, sistemul de canalizare, gaze
naturale şi energie termică, energie electrică, serviciul de salubrizare locală)
În ceea ce privește conectarea locuințelor la utilități, din datele analizate a rezultat că
locuințele sociale aflate în cele două ZUM‐uri, la adresele menționate anterior, nu sunt conectate la
rețeaua de gaze naturale și energie termică.
2.3.3.10. Situația datoriilor la utilități (dacă este cazul).
Conform datelor primite pentru locuințele sociale aflate în fondul locativ al Primăriei Focșani,
situația datoriilor la utilități este următoarea: ZUM Sud – Str. Revoluției nr.16 și nr.17 – din 106
locuințe, 63 au datorii la utilități; ZUM Bahne – Aleea Căminului nr.12 – din 103 locuințe, 57 au
datorii la utilități.
În ceea ce privește situația la nivelul întregului teritoriu SDL și al zonelor distincte, aceasta se
regăsește în graficul și tabelul de mai jos, conform estimărilor realizate prin Studiul de referință.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Teritoriu
SDL

ZUM
Bahne

ZUF
Bahne

Niciodată

82%

70%

91%

57%

82%

Doar ocazional

11%

12%

7%

10%

14%

Destul de des

3%

6%

1%

15%

1%

Există datorii mai vechi de 1
an

4%

8%

1%

15%

3%

0%

4%

0%

3%

0%

ZUM Sud

ZUF Sud

2.3.4. Accesul la instituții și servicii publice
Din punct de vedere al accesului populației din teritoriul SDL la serviciile medicale, se
constată faptul că locuitorii din cele două zone marginalizate și zonele funcționale aferente
beneficiază de centre medicale în zonă și în proximitatea zonei în care locuiesc. Astfel, comunitatea
din ZUM Bahne are acces la serviciile oferite de Spitalul Militar de Urgență ,,Dr. Alexandru Popescu”,
situat pe str. Cezar Bolliac nr. 3‐5, în imediata apropiere a ZUM, de asemenea pe str. Simion Bărnuțiu
nr.3, la limita UTR 21, funcționează un dispensar, precum și sediu pentru cabinetele individuale a
numeroși medici de familie. Conform informațiilor primite de la Casa de Asigurări de Sănătate
Vrancea, există 12 cabinete individuale de familie aflate în relație contractuală cu C.A.S. Vrancea în
imediata apropiere a ZUM și 8 cabinete în proximitate. Potrivit aceleiași surse, la acestea se adaugă
18 cabinete medicale de specialitate (4 cabinete în ZUM și 14 în proximitate). Totodată, în zonă își
desfășoară activitatea mai multe cabinete stomatologice private. În ceea ce privește situația din
ZUM și ZUF Sud, aici nu există spitale, cel mai apropiat – la o distanță de 3 km ‐ este Spitalul Militar
de Urgență “Dr. Al. Popescu” și la 4‐5 km Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon”. Dispensarul
din zonă a fost dezafectat în anul 2014 si nu mai funcționează în prezent. Urmare a acestui fapt și
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cabinetele medicilor de familie și‐au schimbat locația, în schimb există mai multe cabinete
stomatologice private.
Relativ la infrastructura școlară, în ZUM și ZUF Bahne nu există nicio creșă, cea mai apropiată
fiind la 1,3 Km (Creșa nr. 7, str. Diviziei nr. 1A). În schimb, în zonă funcționează Grădinița cu Program
Prelungit nr.16, în str. Aleea Căminului nr.1, plasată în imediata vecinătate a ZUM Bahne /Bloc G2 și
Școala Generală nr.3, în str. Dornei nr. 1, cu învățământ primar și gimnazial, dar fără program „Școală
după școală”. La marginea, sau în imediata apropiere a UTR 21, funcționează Colegiul Național
„Unirea”. În ZUM și ZUF Sud funcționează Creșa nr. 1, Grădinița nr. 1, Școala Generală nr.8 și Școala
Generală nr.1, cu învățământ primar și gimnazial, plasate în imediata vecinătate a ZUM Sud. Nici în
aceste școli nu există programul „Școală după școală. În zona sud nu există licee, cele mai apropiate
‐ la o distanță de peste 2 km ‐ sunt liceele tehnice din str. 1 Decembrie: Colegiul Tehnic „Ion Mincu”
și Colegiul Tehnic „E. Nicolau”. În municipiul Focșani nu funcționează universități, unele universități
au înființat secții pentru anumite discipline în Focșani, însă cursurile au fost sistate.
Ca zone de agrement, putem menționa că în cartierul Bahne ființează 2 cluburi sportive
private ‐ Clubul Sportiv „Attila” și Clubul Sportiv „Ulise” ‐ iar cartierul sud beneficiază de baza
tehnico‐materială a Stadionului „Milcovul” ‐ care găzduiește clubul CSM Focșani și în prezent este
folosit în principal pentru meciuri de fotbal – și de Clubul Sportiv ”Tonic Gym”. Copiii din aceste zone
beneficiază de două locuri de joacă în str. Aleea 1 Iunie (unul reabilitat și modernizat în anul 2011 și
celălalt în anul 2015) și un loc de joacă în str. Constructorului (reabilitat si modernizat în anul 2015).
Tinerii își pot petrece timpul liber în parcurile din apropiere, precum: Parcul Olandez Bahne, din UTR
21, și în proximitatea acestuia Parcul Robert Schumann și Grădina Publică, respectiv în Parcul de la
Mausoleul Eroilor Sud, din UTR 12.
Din punct de vedere al accesului la transportul public, comunitatea din ZUM‐urile vizate
beneficiază, la fel ca toți cetățenii municipiului Focșani, de infrastructura și mijloacele de transport
în comun. Și în ceea ce privește locurile de parcare, situația este similară, în sensul că toții cetățenii
municipiului, inclusiv comunitățile din ZUM‐uri, au acces la locuri de parcare rezidențiale și publice.
Cu toate acestea, locurile de parcare alocate blocurilor din ZUM‐uri nu acoperă cererea pentru
aceste facilități.
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
În cadrul studiului de referință au fost culese informații pentru toate zonele distincte din
teritoriul SDL, în special zona/zonele urbane marginalizate (ZUM), în scopul identificării persoanelor
din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.
Ca urmare a analizei realizate asupra datelor obținute, a rezultat că persoanele aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială, reprezentând grupul țintă pentru potențialele intervenții, sunt
locuitorii celor două ZUM‐uri identificate și validate prin studiul de referință: ZUM Bahne și ZUM
Sud.
Astfel, a fost confirmată cel puțin faptul că persoanele respective se confruntă cu o deprivare
materială severă, dispunând de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, așa cum
rezultă din tabelul de mai jos.
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Procent de persoane care nu își permit:
ZUM Bahne
ZUM Sud
să plătească chiria sau facturile la utilități,
12%
10%
să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
39%
28%
să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
55%
38%
să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
47%
33%
o săptămână de vacanță departe de casă,
82%
80%
un autoturism,
77%
73%
o mașină de spălat,
31%
40%
un TV color,
19%
43%
un telefon.
14%
25%
Prin urmare, populația celor două ZUM‐uri reprezintă comunitatea marginalizată care va
reprezenta grupul țintă vizat în cadrul proiectelor POR/POCU aferente listei indicative de intervenții
a SDL.
Pentru identificarea grupului țintă, în Studiul de referință au fost culese informații referitoare
la:
 Componența gospodăriei
 Existența documentelor
 Educație
 Sănătate
 Ocupare, surse de venit și cheltuielile gospodăriei
 Locuire
 Dinamica finală
O parte a datelor rezultate au fost prezentate în paragrafele anterioare. În continuare sunt
reliefate succint aspectele neacoperite până acum:
 Existența documentelor:
o Persoane peste 14 ani fără carte de identitate: în ZUM Sud, în 2% dintre
gospodării există 1 persoană, iar în 2% dintre gospodării există 2 persoane în
această situație; în ZUM Bahne, situația este similară.
o Copii fără certificate de naștere: persoanele intervievate nu au vrut să răspundă
la această întrebare, astfel că nu există informații în acest sens.
 Sănătate:
o Persoane peste 18 ani care nu au card de sănătate: în ZUM Sud, în 22% dintre
gospodării există 1 persoană în această situație, în 5%, 2 persoane, iar în 5% mai
mult de 2 persoane; în ZUM Bahne, în 4% dintre gospodării există 1 persoană fără
card de sănătate, în 6%, 2 persoane, iar în 2% mai mult de 2 persoane
o Persoane care nu sunt înscrise la un medic de familie: în ZUM Sud, în 5% dintre
gospodării există 1 persoană în această situație, în 5%, 2 persoane, iar în 5% mai
mult de 2 persoane; în ZUM Bahne, în 12% dintre gospodării există 1 persoană
care nu este înscrisă la un medic de familie, în 6%, 2 persoane, iar în 2% mai mult
de 2 persoane.
Pentru intervențiile propuse prin SDL, vor fi selectate în grupul țintă persoane care se
încadrează în cel puțin una din categoriile de mai jos, identificate ca existente în procente mari între
locuitorii ZUM‐urilor din teritoriul SDL:
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persoane adulte șomere sau inactive;
persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);
persoane cu dizabilități;
persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care
locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;
copii în situații de dificultate (ex. ante‐preșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din
grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu
dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio‐
economic , copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, care
au abandonat sau au părăsit timpuriu școala, adolescenți cu comportamente la risc;
adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;
persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua
șansă, din categoriile:
tineri cu vârsta cuprinsă între 12‐16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite;
tineri cu vârsta cuprinsă între 16‐24 ani care au un loc de muncă dar care nu au absolvit
învățământul obligatoriu;
adulți cu vârsta cuprinsă între 25‐64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau
terenului pe care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost;

2.3.5.2. Problemele comunitare din perspectiva cetățenilor și a autorităților/instituțiilor
Pentru identificarea problemelor comunitare, au fost utilizate atât metode cantitative
(sondaje în gospodării, incluzând sondaje de opinie), cât și metode calitative (focus‐grupuri cu
populația din teritoriul SDL, cu accent pe ZUM, și cu reprezentanți ai autorităților/instituțiilor.
Rezultatele obținute prin utilizarea metodei cantitative au fost prezentate în subcapitolele
anterioare.
În ceea ce privește concluziile trase ca urmare a focus‐grupurilor desfășurate, acestea sunt
prezentate succint în continuare și confirmate cu fotografii în ANEXA 27.
Analiza celor două ZUM – Sud și Bahne – din teritoriul SDL – GAL Unirea Focșani arată o
similaritate foarte mare a celor două zone prin prisma percepției cetățenilor ce locuiesc acolo.
Trăsătura centrală a acestei populații este lipsa de resurse materiale și sociale, ce determină
în lanț toate celelalte probleme. Descrierea pe care o oferă majoritatea celor din ZUM despre
propria viață și a celor de acolo este una de nivel la limita supraviețuirii, fără posibilități și
perspectivă, fără un sprijin real din partea cuiva. Orizonul este închis.
Acest public conștientizează puternic condițiile limitate de locuire. Principalele teme care
apar în toate grupurile sunt chestiuni esențiale: limitarea de spațiu, blocuri insalubre și în paragină
(în toate privințele: uși, geamuri, acoperiș, țevi, subsol, scări etc) și mizeria/mirosul/lipsa
curățeniei/aspectul. Chestiuni care apar mai pregnant într‐unul sau altul din ZUM‐uri: chestiunea
gazelor în Bahne și cea a băilor și a costului apei în Sud.
În privința zonei limitrofe blocurilor sunt indicate: lipsa generală a unor spații verzi sau spații
de joacă, problema iluminatului (atât în cât și în afara blocurilor), dar și pericolul social pentru copii
(violență, droguri). Este percepută zona ca fiind improprie pentru locuire. Ca diferență: există opinia,
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mai radicală, a celor din ZUM Bahne că la ei chiar nu s‐a făcut nici un efort, în timp ce în zona Sud
au mai fost făcute mici investiții. De asemenea, în zona Sud apare și problema traficului rutier care
pune în pericol mai ales copiii.
Din lista de teme specifice și “ascunse” testate, chestiunea drogurilor a fost apreciată ca cea
mai mare problemă în ambele zone, cu mai mare putere în ZUM Bahne. Următoarea în top este
prostituția, urmată de problema violenței în general, dar și domestice. În zona Sud mai este
percepută și chestiunea copiilor care cresc în absența părinților / fără supraveghere.
Deși spun că nu se întâlnesc astfel de cazuri (droguri, prostituție etc) în propriile familii,
reacțiile non‐verbale indică o rușine de a recunoaște realitatea.
Percepția despre propria zonă este una de: “Abandon” și „Marginalizare”, cuvinte care apar
ca atare în toate conversațiile – sau în forma unor expresii de tipul “suntem invizibili”, “au uitat de
noi”, “nu le pasă” sau chiar că “nu suntem percepuți ca cetățeni normali”
Din acest punct de vedere, autoritățile locale și autoritățile în general sunt percepute undeva
foarte departe de oameni; într‐o metaforă preluată de la un participant: ca un tată care a plecat de
acasă și care nu vine să vadă cum trăiesc copii. Senzația oamenilor este, din nou, una de abandon și
dezinteres. Contactele cu instituții ale statului sau chiar și cu alte organizații sunt considerate
sporadice, birocratice și fără substanță. Sunt menționate pozitiv: prezența Crucii roșii, programul
“Șansa a doua”, cantina (pe care o identifică cu Guvernul) sau unele contacte cu asistența socială.
Suplimentar, în Zum Bahne există și o ostilitate crescută față de Primărie, având, probabil, ca
sursă amenințarea cu evacuările.
În raport cu restul comunității sau cu ceilalți oameni din oraș, apare ferm ideea și
nemulțumirea că sunt puși toți la “grămadă” și că sunt etichetați nedându‐li‐se nici o șansă (la
angajare sau în alte situații), 1) atât pentru că sunt pur și simplu locuitori din aceste zone, 2) dar și
pentru că sunt romi. Eticheta etnică funcționează ca un stigmat despre care consideră că nu le
permite să evolueze în societate (“când mergem în parc spun: ‐fugiți că au venit romii‐”). Există, de
exemplu, cazuri de părinți care spun că refuză să își facă acte pentru copii cu adresa în cele două
ZUM pentru a nu fi respinși ulterior.
În privința educației, ca mijloc de acces într‐un loc de muncă sau în general de evoluție în
viață, investiția nu este una prioritară pentru adulți, dar este apreciată și văzută ca necesară și bună
pentru copii. Deși există un deficit clar de educație recunoscut (exemplu: persoane cu maxim 8 clase
sau fără o diplomă), acest public nu consideră în general că prin completarea studiilor ar avea acces
la un loc de muncă mai bun sau la alte beneficii. Există și prejudecăți ce se manifestă, de tipul rușinii
de a merge la școală pentru a termina studiile sau ideea că diplomele nu folosesc la nimic.
La nivel de vecinătate, atitudinea manifestă este una pozitivă, spre ajutor reciproc între
persoane care abia supraviețuiesc. În același timp, însă, deși nespuse clar, există nemulțumiri față
de persoane care sunt violente, gălăgioase, consumă droguri sau alcool în exces, au probleme
penale sau care pur și simplu strică imaginea tuturor. Percepția comună este că sunt mulți oameni
simpli, de bună cuviință, dar trag ponoasele unor persoane cu un comportament social negativ.
Accesul la servicii medicale este considerat deficitar. Problema comună este legată de lipsa
asigurărilor medicale, de faptul că trebuie să plătească și nu își permit – când merg la medic. În mod
particular pentru cei din zona Sud apare și problema distanței față de cabinet sau spital.
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Nivelul de calificare care poate fi determinat din spusele participanților pare destul de scăzut,
fiind vorba în general de munci necalificate sau o calificare limitată: construcții, zugravi, confecții,
curățenie, muzicanți, brutari, service auto, cules fier vechi.
Ca urmare a focus‐grupului organizat cu funcționari, specialiști și persoane în contact cu
comunitățile din ZUM au rezultat aspectele descrise în continuare.
Opinia majoritară a grupului de funcționari, persoane din societatea civilă și specialiști în
teme sectoriale care se află în contact permanent sau ocazional cu comunitățile din cele două ZUM
este că situația acestei populații este una fără un orizont de îmbunătățire.
Este de remarcat că sub toate aspectele discuției participanții indică o vină “culturală”, “de
grup” sau chiar explicit “etnică” (roma) pentru toate problemele, de orice natură, ale acestor
comunități: nivel de trai, condiții de locuire, nivel de educație, situații medicale. “Vina” pentru
situația acestora este plasată aproape în totalitate chiar grupului țintă, cu unele excepții când se
vorbește de insuficiența unor servicii publice (sociale) sau a unor reglementări.
Inclusiv cadrul legal este blamat, dacă este adus în discuție, că nu este mai sever în a
constrânge publicul țintă spre un anumit comportament dezirabil. Autoritățile sunt chiar
compătimite într‐un anumit sens că nu pot acționa din cauza unor legi prea generoase (la modul
general).
Predomină un sentiment de inutilitate și pesimism față de orice opțiuni de politici publice
sau locale care ar putea schimba ceva. Nu sunt întrevăzute soluții pentru că, în viziunea majorității
participanților, grupul țintă nu se poate “schimba”, el având din start anumite trăsături imobile: fuga
de muncă, profitul față de asistența socială, dezinteresul față de educație.
Percepția generală față de aceste comunități este clar creionată de anumite stereotipuri și
este și încărcată emoțional în anumite momente ale discuției. Sunt enunțate deseori generalizări
care închid de facto discuția despre condiția oamenilor din aceste zone – exemple: “profitorul din
ajutoare sociale care își cumpără mașină scumpă”, “femeile care preferă să stea acasă”, “sunt
nomazi și nu se pot adapta”.
Există chiar percepția unor participanți la discuție că oamenii din ZUM duc o viață bună, că
nu îi interesează starea în care locuiesc sau că reușesc să aibă venituri ridicate profitând de situația
defavorizată și atenția ce este acordată zonelor în cauză.
Singurele așteptări oarecum pozitive sunt legate de posibilitatea ca accesul la educație să
mai schimbe unele lucruri, dar nici aici nu există o certitudine datorită anturajelor și grupului care îi
trag pe tineri în jos.
Interpretarea dată realității sociale din cele două ZUM de către persoanele participante la
focus‐grup indică o barieră de comunicare și de acțiune în abordarea problemelor din comunități.
Singura punte care se stabilește în anumite momente este compasiunea față de unele cazuri
extreme, însă nu este regula generală.
2.4. Acțiunile desfășurate anterior în teritoriul SDL
După cum se va observa, proiectele desfășurate, în ultimii 5 ani, de către autoritățile locale
pentru comunitatea din cele două zone marginalizate, au vizat reabilitări și modernizări în
infrastructura școlară, revitalizarea spațiului public din zonele în cauză, reabilitarea sistemului de
termoficare urbană, intervenții privind creșterea siguranței populației, dar și diverse acțiuni de
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identificare a nevoilor comunității vulnerabile, cu directa implicare a acesteia și intervenții de tip
ajutor umanitar, cu caracter ocazional (după cum am menționat anterior).
Titlul proiectului
Perioada
Bugetul (in lei)
Sursa de finanțare
Aplicantul
Parteneri
Principalele activități

Numărul și tipul grupului
țintă vizat
Zona distinctă din teritoriu
Stadiul
Titlul proiectului
Perioada:
Bugetul (lei)
Sursa de finanțare
Aplicantul
Partenerii
Principalele activități:

Numărul și tipul grupului
țintă vizat
Zona distinctă din teritoriu
Stadiul
Impact

Titlul proiectului
Perioada:

DEZVOLTAREA PARTICIPATIVĂ A COMUNITĂȚII (Participatory
Community Development – P.C.D.) – proiect național
Februarie 2017 – Iunie 2018
70.000 lei (pentru intervenția în Vrancea ‐ Focșani)
Crucea Roșie Suedeză
Crucea Roșie Română
Crucea Roșie Vrancea (sucursală județeană), DASMS Focșani
(pentru intervenția în Vrancea ‐ Focșani)
Implementarea metodei PCD pentru a abilita comunitățile vulnerabile:
Formarea unei echipe PCD la nivel local cu actorii relevanți;
Instruire în metoda PCD al echipei stabilite
Identificarea celei mai urgente nevoi ale comunității, împreună cu
membrii comunității, si dezvoltarea de microproiecte pentru a încerca sa
le rezolve:
Evaluarea nevoilor în comunitate, desfășurată de echipa PCD
Întâlniri comunitare pentru a stabili de comun acord și a prioritiza nevoile
– planuri de acțiune pentru dezvoltare
Training PPP (Procesul de planificare a proiectului) pentru echipa PCD
Echipa de planificare comunitară a proiectului dezvoltă propuneri de
proiecte și le trimite la Sediul Central CRR pentru aprobare
Persoane de etnie romă (50 persoane direct implicate, 450 persoane
indirect) din zonele vizate pentru intervenție
Zona urbană marginalizată Sud (str. Revoluției) și zona defavorizată Argeș
În desfășurare, finanțare primită
Reabilitare, modernizare și dotări Școala Gimnazială „Alexandru
Vlahuță“
25.03.2015‐31.12.2015
2.849.553,92 lei
Fonduri UE; Beget de stat si buget local
UAT municipiul Focșani
Nu
‐ reabilitare scoală;
‐ reabilitare utilități (rețele electrice, apa ‐canal, căldură)
‐ dotări mobilier,
‐ dotări IT.
‐517 elevi din care 56 elevi de etnie romă;
‐ Cadrele didactice
Cartier Sud
finalizat
Crearea premiselor materiale pentru valorificarea și dezvoltarea spațiului
public educațional pentru furnizarea unor servicii de calitate în educație –
un mediu mai curat – mobilitate sigură și un climat de siguranță în scopul
efectuării unei schimbări pozitive de imagine a Școlii Gimnaziale
,,Alexandru Vlahuță’’ din Municipiul Focșani
Reabilitare, modernizare și dotări Școala Gimnazială „Nicolae Iorga“
08.06.2013‐07.07.2015
46

Bugetul (lei)
Sursa de finanțare
Aplicantul
Partenerii
Principalele activități:

Numărul și tipul grupului
țintă vizat
Zona distincta din teritoriu
Stadiul
Impact

Titlul proiectului
Perioada:
Bugetul (lei)
Sursa de finanțare
Aplicantul
Partenerii
Principalele activități:

Numărul și tipul grupului
țintă vizat
Zona distincta din teritoriu
Stadiul
Impact

Titlul proiectului
Perioada:
Bugetul (lei)
Sursa de finanțare
Aplicantul
Partenerii
Principalele activități:

3.646.344,95 lei
Fonduri UE; Buget de stat si buget local
UAT municipiul Focșani
Nu
‐ reabilitare scoală;
‐ reabilitare utilități (rețele electrice, apa ‐canal, căldură)
‐ dotări mobilier,
‐ dotări IT.
‐622 elevi din care 4 elevi de etnie romă;
‐ Cadrele didactice
Cartier Sud
finalizat
Crearea premiselor materiale pentru valorificarea și dezvoltarea spațiului
public educațional, pentru furnizarea unor servicii de calitate în educație
– un mediu mai curat – mobilitate sigură și un climat de siguranță în scopul
efectuării unei schimbări pozitive de imagine a Școlii Gimnaziale „Nicolae
Iorga” din Municipiul Focșani
Reabilitare, modernizare și dotări Școala Gimnazială nr. 3
25.03.2015‐30.06.2016
5.185.298,08 lei
Fonduri UE; Buget de stat si buget local
UAT municipiul Focșani
Nu
‐ reabilitare scoală;
‐ reabilitare utilități (rețele electrice, apa ‐canal, căldură)
‐ dotări mobilier,
‐ dotări IT.
‐669 elevi din care 6 elevi de etnie romă
‐ Cadrele didactice
Cartier Bahne
finalizat
Crearea premiselor materiale pentru valorificarea și dezvoltarea spațiului
public educațional, pentru furnizarea unor servicii de calitate în educație
– un mediu mai curat – mobilitate sigură și un climat de siguranță în scopul
efectuării unei schimbări pozitive de imagine a Școlii Gimnaziale Nr. 3 din
Municipiul Focșani

Numărul si tipul grupului
țintă vizat

Reabilitare, modernizare și dotări „Colegiul National Unirea”
07.06.2012‐06.06.2015
6.213.344,76 lei
Fonduri UE; Buget de stat si buget local
UAT municipiul Focșani
Nu
‐ reabilitare colegiu;
‐ reabilitare utilități (rețele electrice, apă ‐canal, căldură);
‐ dotări mobilier;
‐ dotări IT
‐936 elevi din care 4 elevi de etnie romă
‐ cadrele didactice

Zona distinctă din teritoriu

Cartier Bahne
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Stadiul
Impact

finalizat
‐ impact pozitiv major în promovarea nediscriminării şi a egalității de
șanse pentru cei 799 elevi, prin următoarele aspecte:
o existenta unei rampe de acces pentru elevii, părinții sau cadrele
didactice cu handicap locomotor;
o în centrul multimedia se desfășoară activități prin care elevii
Colegiului şi ai școlilor partenere în diferite proiecte desfășoară
activități având ca scop sensibilizarea elevilor, informarea şi
cultivarea toleranței față de diversitatea etnică, lingvistică,
religioasă şi culturală. Aceste activități vor duce şi la eliminarea
stereotipurilor negative referitoare la unele minorități, ce persistă
în opinia publică şi chiar în mass media;
o concursurile derulate tradițional de către Colegiul National Unirea
se desfășoară în echipă, dinamismul creativ fiind determinat de
spiritul cooperant, tolerant, de înțelegerea alterității şi a egalității
de șanse;
o începând cu anul 2004 în CNU au locuri speciale câte doi elevi de
etnie rromă în fiecare an de studiu, la pofilele real şi uman;
o crearea unui cadru proactiv care permite dezvoltarea
competențelor‐cheie.
‐ impact pozitiv în promovarea nediscriminării și a egalității de șanse
pentru personalul didactic, a cărui activitate se desfășoară într‐un cadru
compatibil cu cel oferit de școlile europene.
‐ aspectele menționate se vor reflecta pozitiv și la nivelul beneficiarilor
indirecți ai actului didactic desfășurat în această unitate școlară, respectiv
părinții elevilor și, pe termen lung, societatea însăși.

Titlul proiectului
Perioada:
Bugetul (lei)
Sursa de finanțare
Aplicantul
Partenerii
Principalele activități:

Modernizare și extindere spații verzi în zona de acțiune Sud‐Est
08.12.2011‐30.06.2016
12.620.936,01 lei
Fonduri UE; Buget de stat și buget local
UAT municipiul Focșani
Nu
‐ Reabilitarea , modernizarea zonelor verzi din cartierul sud;
‐plantare pomi ; plantare arbuști; gazonare peluze si aliniament stradal
‐20.000 locatari ai cartierului
‐ 30.000 populație in tranzit
Cartier Sud
finalizat
‐ creșterea atractivității zonei pentru potențiali investitori, precum si
pentru locuitorii zonei, dar si pentru cetățenii orașului aflați în trecere;
‐ creșterea frecventei de vizitare a zonelor respective, dar și o calitate
superioara a aerului respirat;
‐ aspectul peisagistic schimbat a contribuit la creșterea prestigiului
orașului în regiunea respectivă;
‐ spatiile verzi plantate și însămânțate contribuie la reducerea poluării
zonelor, care sunt foarte circulate;
‐ impact pozitiv asupra îmbunătățirii calității mediului înconjurător și
prin:
o refacerea trotuarelor, scuarurilor si zonelor pietonale, crearea de
spatii verzi, cu efect de înfrumusețare a peisajului;

Numărul și tipul grupului
țintă vizat
Zona distinctă din teritoriu
Stadiul
Impact
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Titlul proiectului
Perioada:
Bugetul (lei)
Sursa de finanțare
Aplicantul
Partenerii
Principalele activități:

Numărul și tipul grupului
țintă vizat
Zona distinctă din teritoriu
Stadiul
Impact

Titlul proiectului
Perioada:
Bugetul (lei)
Sursa de finanțare
Aplicantul
Partenerii
Principalele activități:

Numărul și tipul grupului
țintă vizat
Zona distinctă din teritoriu
Stadiul
Impact

educarea cetățenilor și în special a copiilor, prin informații și afișe
montate în locuri vizibile, în spiritul respectării naturii și a
protecției mediului înconjurător

Reabilitare și modernizare spații publice urbane în zona de acțiune Sud‐
Est
08.12.2011‐30.06.2016
43.140.477,18 lei
Fonduri UE; Buget de stat si buget local
UAT municipiul Focșani
Nu
- Reabilitare si modernizare străzi in cartier Sud;
- Creare parcări noi și modernizarea celor existente;
- Modernizare și creare stații autobuz
- Reabilitare trotuare
‐ 20.000 locatari ai cartierului
‐ 30.000 populație in tranzit
Cartier Sud
finalizat
Crearea premiselor materiale pentru valorificarea și dezvoltarea spațiului
public, pentru furnizarea unor servicii de calitate în transport – un mediu
mai curat – mobilitate sigur și un climat de siguranță în scopul efectuării
unei schimbări pozitive de imagine a zonei de intervenție sud‐est a
Municipiului Focșani
Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea
criminalității
08.12.2011‐07.06.2014
3.496.321,87 lei
Fonduri UE; Buget de stat si buget local
UAT municipiul Focșani
Nu
- Instalare a 32 camere video in intersecțiile străzilor principale sau pe
clădirile importante publice;
- Prevenirea stării de infracționalitate și creșterea siguranței publice in
cartierul sud
‐20.000 locatari ai cartierului
‐ 30.000 populație în tranzit
Cartier Sud
finalizat
Din punct de vedere social (pentru comunitatea locală), sistemul de
supraveghere îndeplinește obiectivele de creștere a siguranței cetățenilor
prin funcționalitățile implementate. Personalul care operează sistemul de
supraveghere – 11 operatori ‐ își desfășoară activitatea în strânsă
colaborare cu Politia Locală Focșani, Poliția Mun. Focșani, Inspectoratul de
Jandarmi Vrancea. Astfel, de la punerea în funcțiune a sistemului până la
data raportării au fost înregistrate 173 solicitări de vizualizare a imaginilor
înregistrate și 466 evenimente raportate de către personalul Centrului de
Comandă.
Cetățenii mun. Focșani din zona de acțiune a proiectului (20.000 locuitori)
beneficiază de un serviciu nou, modern, creat pentru a le oferi un grad mai
mare de încredere și siguranță, în momentul în care aceștia se află pe
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domeniul public și nu numai. Serviciul asigură îmbunătățirea calității vieții,
prin reducerea criminalității, oferind o serie de măsuri specifice:
- supravegherea permanentă a zonelor de interes public, cu grad ridicat
de risc de producere a evenimentelor de infracționalitate (școli,
grădinițe, piețe, parcări, spații verzi amenajate, locuri de joacă,
intersecții, etc);
- supravegherea modului în care se furnizează serviciile publice urbane
către cetățeni;
- scăderea timpilor de răspuns în cazul detectării unor evenimente care
perturbă siguranța sau ordinea publică;
- prevenirea infracțiunilor și a acțiunilor ilegale;
- detectarea încă din momentele incipiente a situațiilor conflictuale,
predispuse în a genera situații contravenționale sau infracționale;
- descurajarea producerii de evenimente antisociale.
Titlul proiectului

Perioada:
Bugetul (lei)
Sursa de finanțare
Aplicantul
Partenerii
Principalele activități:

Numărul și tipul grupului
țintă vizat
Zona distincta din teritoriu
Stadiul
Impact

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul mun. Focșani
pentru perioada 2009‐2028 în scopul conformării la legislația de mediu
şi creșterii eficienței energetice
08.03.2011‐31.12.2015
149.214.754,00 lei
Fonduri UE; Buget de stat si buget local
UAT municipiul Focșani
Nu
- Reabilitarea sistemului centralizat termic al orașului;
- O centrala termică nouă;
- Doua motoare Rolls Royce pentru producere căldură;
- Reabilitare Rețea principală termică – 4 km
- Reabilitare rețea secundară termică – 10 km;
- Reabilitare 6 puncte termice
‐20.000 locatari ai cartierului
‐ 30.000 populație in tranzit
Cartier Sud
finalizat
În urma implementării proiectului:
- a fost construită o nouă centrală termică cu instalații de cogenerare de
înaltă eficiență Rolls Royce care asigură atât creșterea eficienței cât și
conformarea la cerințele de mediu;
- au fost reabilitate instalațiile auxiliare absolut necesare pentru
funcționare pentru servicii interne, instalații termo‐mecanice auxiliare,
compresoare de gaze, reechipare și reabilitare stație electrică și cameră
de comandă, echipamentele pentru sistemul de demineralizare a apei și
instalația de tratare ape uzate;
- au fost reabilitate rețelele de transport a agentului termic între centrală
și punctele termice din zona de Sud;
- au fost modernizate 6 puncte termice;
- au fost reabilitate rețelele de distribuție ale agentului termic de la cele 6
puncte termice modernizate și până la intrarea în fiecare scară de bloc;
Rezultatele calitative ale implementarii proiectului au fost:
- scăderea emisiilor de CO2 provenite de la sistemul de termoficare;
- scăderea consumului specific de combustibil raportat la energia
echivalentă produsă;
- scăderea pierderilor de energie termică în rețelele de transport și
distribuție
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Principalele probleme întâmpinate în derularea proiectelor de către autoritățile locale se
referă în principal, la următoarele aspecte:
 documentație stufoasă;
 multitudinea de verificări și controale din partea instituțiilor abilitate;
 condițiile de eligibilitate din punct de vedere al creării unor structuri/ grupuri de acțiune
alcătuite din membrii comunităților, deoarece crearea acestora şi sesiunile de întâlniri sunt
dificil de realizat;
 dificultăți în mobilizarea și implicarea grupurilor țintă;
 comunicare dificilă cu grupurile țintă;
Din punct de vedere al societății civile, problemele întâmpinate au fost de natura:
 lipsei unui centru de resurse pentru ONG‐urile care activează în domeniu şi care
implementează proiecte europene;
 lipsei unui personal specializat pentru elaborarea și implementarea proiectelor europene;
 problemelor întâmpinate în implementarea proiectelor şi atingerea obiectivelor propuse,
mai ales legate de implicarea grupului țintă;
 arhivării documentelor;
 lipsei informării și comunicării între organizațiile neguvernamentale de la nivel local;
 modificării regulilor, sau condițiilor de prefinanţare/ finanțare după începerea proiectului;
 întârzierii plăților;
În ceea ce privește comunitatea marginalizată, se poate afirma faptul că:
 există o tendință a comunităților marginalizate de a crede că cei care implementează
proiecte (autorități locale, ONG‐uri, experți) monopolizează beneficiile financiare ale
acestora, în timp ce comunitatea beneficiază doar marginal sau deloc;
 la nivelul comunității, participarea este condiționată de obținerea unor beneficii materiale;
 nivel redus de coeziune şi lipsa unor lideri recunoscuți la nivelul comunității;
 din punctul de vedere al rezidenților comunității, participarea este împiedicată de nevoia de
a găsi de lucru pentru a câștiga banii de zi cu zi;
 efortul depus cu proiectele care presupun implicare, dar nu au rezultate tangibile, care să
îmbunătățească semnificativ viața de zi cu zi;
 comunitățile marginalizate se consideră, în general, dezabuzate în interacțiunea cu
autoritățile locale şi societatea civilă.
Elementele de succes obținute în proiectele destinate comunităților marginalizate, în special
de etnie romă :
 existența în primărie a unui birou specializat pe probleme de romi, cu un reprezentat din
cadrul comunității rome;
 colaborări ale primăriei cu ONG‐urile active în domeniu.
Un element de succes care trebuie menționat, este faptul că în anul 2016 municipiul Focșani
a fost selectat de către Comisia Europeană și Consiliul Europei, care derulează un program
(„ROMACT III Building up political will and understanding of Roma inclusion at local and regional
level. Joint program Council of Europe/European Comission”) menit să vină în sprijinul comunității
rome, punând la dispoziție un expert care să ajute Primăria în identificarea problemelor romilor.
Activitățile derulate de facilitator ‐ d‐na. Poliana Cătălin ‐ începând cu noiembrie 2016 sunt sub
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auspiciile programului ROMACT al Consiliului Europei. Programul vine in sprijinul administrației
locale, ajutând Primăria sa rezolve/gestioneze problemele romilor/persoanele dezavantajate pe o
perioadă de 20 de luni (plus 6 luni expertiză). ZUM‐urile selectate și analizate în prezenta lucrare
sunt vizate și de intervenția ROMACT. Expertul facilitator a derulat o serie de acțiuni în acest sens,
precum: întâlniri bi/lunare, vizite in comunitate; catagrafierea problemelor; înființarea unui grup de
acțiune locală; întocmirea unui Plan Local de Acțiune pentru implementarea Strategiei de
îmbunătățire a situației romilor, elaborat prin ROMACT (a fost un foarte amplu proces de consultare
în spate și lucru împreună cu comunitatea din ambele ZUM‐uri); înființarea unui ONG privind
educația copiilor romilor/defavorizați; tabără pentru copii, etc. Totodată, a organizat cursuri de
formare, a oferit expertiză pentru scriere/implementare de proiecte pe diverse programe
operaționale, a oferit expertiză juridică, etc. Rolul expertului este ca, timp de doi ani, să ajute
Primăria să implementeze proiecte, prin accesarea fondurilor europene puse la dispoziție, în
ajutorul comunității de etnie romă. Expertul desemnat pentru Focșani le‐a solicitat reprezentanților
romilor să colaboreze în această activitate pentru identificarea problemelor imense și urgente cu
care aceștia se confruntă..
2.5. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului SDL
Din analiza datelor rezultate ca urmare a anchetelor efectuate pentru realizarea Studiului de
referință, au mai reieșit o serie de elemente deficitare în ceea ce privește teritoriul SDL, mai
pregnante în ZUM‐uri. Acestea sunt prezentate grafic în continuare.
Probleme sesizate în legătură cu împrejurimile blocului
ZUM/ZUF Bahne
ZUM/ZUF Sud

Nemulțumiri legate de oferta de servicii publice din zonă
ZUM/ZUF Bahne
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ZUM/ZUF Sud

Probleme sesizate în legătură cu zona
ZUM/ZUF Bahne

ZUM/ZUF Sud

Lipsa de siguranță oferită de zonă/locuință
ZUM/ZUF Bahne

ZUM/ZUF Sud

Relațiile cu vecinii
ZUM/ZUF Bahne

ZUM/ZUF Sud

3. Analiza SWOT
POZIȚIONAREA GEOGRAFICĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Zonele vulnerabile sunt conectate cu municipiul  Persoanele marginalizate și în risc de sărăcie
locuiesc grupat, într‐un număr mic de blocuri
prin Bd. București (ZUM Sud) și Str. Republicii și
Bd. Brăilei (ZUM Bahne)
 Blocul G2 din ZUM Bahne este situat central, la 5
min de sediul Primăriei
OPORTUNITĂȚI
RISCURI
 În peisajul general al cartierelor, blocurile de  Discriminarea și marginalizarea datorită locuirii
într‐un anumit bloc
locuințe sociale Bahne și Sud sunt intercalate cu
blocuri, case, vile în care condițiile de locuire sunt
corespunzătoare unui nivel de trai normal
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POPULAȚIA ȘI CARACTERISTICILE DEMOGRAFICE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Populație tânără peste media zonei și a  Lipsă date privind numărul locatarilor din
municipiului
blocurile de locuințe sociale;
 Procent redus al populației vârstnice
 Lipsă acte de identitate, inclusiv minori;
 Un procent similar cu cel la nivel de zonă și  Populație numeroasă;
municipiu în ceea ce privește populația aptă de  Număr mare de copii;
muncă (între 18 – 60 de ani)
 Sănătate precară;
 Rată mare a mortalității infantile care depășește
media pe țară și pe regiune.
OPORTUNITĂȚI
RISCURI
 Comunitatea din blocurile de locuințe sociale  Comunitatea din blocurile de locuințe sociale
este o comunitate etnică, aspect care poate crea
este o comunitate etnică, aspect care poate
coeziune;
conduce la discriminare;
 Numărul mare de copii poate conduce la
dificultăți sporite de întreținere a unui nivel de
viață satisfăcător

OCUPAREA, AFACERILE LA NIVEL LOCAL ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Lipsa de resurse materiale și sociale, ce
 Forță de muncă flexibilă, ieftină şi disponibilă;
determină în lanț toate celelalte probleme;
 Populație tânără cu potențial de muncă;
 Disponibilitatea de a munci în condiții de motivare  Existența șomajului de lungă durată care
conduce la descalificarea și descurajarea foștilor
adecvată;
angajați;
 Existența unui număr suficient de agenți
economici care au sediil și puncte de lucru în  Dificultăți în menținerea unei slujbe stabile, din
cauza lipsei de pregătire profesională adecvată
zonele analizate;
 Campanii de informare despre problematica  Migrarea persoanelor tinere spre străinătate;
 Lipsa calificărilor și a nivelului de educație
tuturor categoriilor de beneficiari;
necesar pentru calificare;
 Dezvoltarea şi diversificarea gamei de servicii
sociale acordate în funcție de nevoile identificate  Ineficiența și necorelarea politicilor naționale de
ocupare a forței de muncă;
şi resursele disponibile;
preponderent
în
sectorul
 Implementarea unor programe cu finanțare  Ocupare
informal/slujbe sezoniere;
internă sau externă destinate formării
personalului care activează în cadrul serviciilor  Contextul economic general;
publice de asistență socială de la nivelul  Venituri neregulate și de nivel redus;
autorităților locale;
 Nivelul de sărăcie ridicat;
 Cadru legislativ în domeniul asistenței sociale  Dependența de alocațiile universale pentru
completat şi adaptat în raport cu nevoile
copii;
identificate;
 Motivare financiară redusă a personalului şi
 Prezența Crucii Roșii, programul „A doua șansă”,
dificultăți în atragerea persoanelor cu calificare
Cantina Socială, contacte cu asistența socială
superioară în furnizarea serviciilor sociale;
 Diferențe psihologice şi socio‐culturale ale
populației vulnerabile;
OPORTUNITĂȚI
 Atragerea de programe cu finanțare europeană
pentru stimularea ocupării forței de muncă;
 Programe de consiliere și orientare profesională
pentru șomeri, persoane inactive sau persoane
aflate in căutarea unui loc de muncă;
 Programe de finanțare pentru asistența socială;
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RISCURI
 Scăderea numărului persoanelor calificate, prin
ieșirea acestora din viața activă;
 Migrarea forței de muncă;
 Discriminare în obținerea sau menținerea unui
loc de muncă
 Recurs la cerșit și prostituție/ proxenetism

 Potențial de dezvoltare a unor afaceri de
economie socială
 Existența unor fonduri dedicate special
intervențiilor în zonele urbane marginalizate

 Rezidenții care nu au acte de identitate, nu sunt
luați în evidență de serviciile specializate;

EDUCAȚIA
PUNCTE TARI
 Acces facil și rapid al comunităților la unitățile de
învățământ;

PUNCTE SLABE
 Procent ridicat al adulților cu maxim 8 clase;
 Participarea la educație a copiilor este redusă;
 Lipsa unor programe „școală după școală” în
ZUM‐uri
 Lipsa liceelor, în ZUM Sud
OPORTUNITĂȚI
RISCURI
 În privința educației, ca mijloc de acces într‐un loc  Normele culturale – părăsirea timpurie a școlii
de către fete pentru a se căsători;
de muncă sau în general de evoluție în viață,
investiția nu este una prioritară pentru adulți, dar  Risc ridicat de abandon școlar;
este apreciată și văzută ca necesară și bună pentru  Adulții nu recunosc importanța continuării
copii;
studiilor pentru obținerea unor slujbe constante
 Existența unor fonduri dedicate special pentru
sau mai bine plătite
intervenții în zonele urbane marginalizate

LOCUIREA ȘI ACCES LA UTILITĂȚI
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Locuințele sociale sunt conectate la rețelele de  Locuire ilegală ‐ din cauza datoriilor acumulate la
plata utilităților multor familii nu li s‐a mai
apă rece, canalizare și electricitate;
reînnoit contractul de închiriere
 Apartamentele includ o cameră cu baie și
bucătărie și sunt dotate cu instalații de apă‐canal  Blocurile de locuințe sociale sunt insalubre și în
stare avansată de degradare, în mod special
și electricitate în blocurile cu locuințe reabilitate
Blocul G2, din ZUM Bahne;
din str. Revoluției nr.16, 17‐ ZUM Sud
 Condițiile precare de locuire: igrasie, mucegai,
instalații sanitare vechi, lipsă uși, geamuri,
parchet, calorifere, acoperiș, subsol, scări etc);
 Inexistența bucătăriei în Blocul G2 din ZUM
Bahne și a bucătăriei și băii în blocurile cu
locuințe nereabilitate din str. Revoluției nr. 16 și
17, din ZUM Sud;
 Lipsa racordării la rețeaua de gaze naturale în
ZUM Bahne;
 Deși există apometre în Blocul G2, se plătește
mult peste ceea ce se consumă;
 Facturi mari la consumul de apă în condițiile în
care apa este livrată 4 ore/zi, dimineața și seara;
 Înregistrarea consumului de apă și electricitate
la nivel de scară de bloc, nu de apartament
(locuințele sociale nereabilitate din str.
Revoluției nr. 16 și 17 – ZUM Sud);
 Lipsuri în ceea ce privește utilitățile: de ex. în
ZUM Sud, str. Revoluției nr.16, canalizarea este
în interiorul blocului, la parter, fără un sistem de
închidere adecvat;
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OPORTUNITĂȚI
 Existența unor fonduri dedicate special pentru
intervenții în zonele urbane marginalizate

 Mulți locatari nu au reînnoit contractele de
închiriere datorită sumelor restante la plata
utilităților;
 Supraaglomerarea locuințelor;
 Lipsa locurilor de joacă, precum şi a spațiilor
verzi;
 Starea infrastructurii pietonale
 Starea deficitară a iluminatului stradal
RISCURI
 Lipsă curățenie în zonă – potențial de a se
transforma în focar de infecție;
 Lipsa securității prin prisma faptului că nu exisă
uși la blocuri, sau pază;
 Risc de accidentare sau îmbolnăvire pentru
copiii care se joacă pe stradă sau printre gunoaie
 Problema iluminatului (atât în interior, cât și în
afara blocurilor);
 Limitarea accesului la utilități ca urmare a
imposibilității de a achita facturile (apă, curent);
 Risc de evacuare pentru familiile care au
acumulat datorii la plata chiriei și a utilităților
(apă și curent);
 Pericol social pentru copii (violență, droguri,
prostituție)

ACCESUL LA INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Comunitatea din ZUM Bahne are acces la  Lipsa unui spital în ZUM Sud – cel mai apropiat
este la 3 km (Spitalul Militar de Urgență “Dr. Al.
următoarele servicii medicale, aflate în imediata
Popescu”);
apropiere a ZUM și proximitate: Spitalul Militar
de Urgență ,,Dr. Alexandru Popescu”;
un  Dispensarul din ZUM Sud a fost dezafectat și ca
dispensar; 12 cabinete individuale de familie; 4
urmare a acestui fapt și cabinetele medicilor de
cabinete medicale de specialitate;
familie și‐au schimbat locația;
 Comunitatea din ZUM Sud beneficiază de  Acces redus la servicii de sănătate din cauza
cabinete individuale medici de familie și cabinete
lipsei asigurărilor medicale și datorită faptului că
medici de specialitate, fie în ZUM, fie în
trebuie să plătească când merg la medic și nu își
proximitate;
permit;
 Acces pentru comunitatea din ZUM Bahne la:  Nu există creșă în ZUM Bahne;
Grădinița cu Program Prelungit nr.16; Școala  Nu există licee în ZUM Sud;
Generală nr.3 și liceele: Colegiul Național  În școlile din cele 2 ZUM‐uri nu există programul
„Unirea”, Grupul Școlar de Industrie Ușoară,
„Școală după școală”;
Colegiul Național „Ion Mincu”, Colegiul Național  Insuficiența locurilor de parcare rezidențiale
„E. Nicolau”, toate plasate în imediata vecinătate
a ZUM;
 În zona ZUM Sud funcționează Creșa nr. 1,
Grădinița nr. 1, Grădinița nr. 10 și Grădinița nr. 13,
Școala Generală nr.8 și Școala Generală nr.1;
 Acces la zone de agrement: în zona Bahne există
locuri de joacă pentru copii, Parcul Olandez
Bahne, Parcul Robert Schumann, Grădina Publică,
iar zona Sud beneficiază de baza tehnico‐
materială a Stadionului „Milcovul”, de Clubul
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Sportiv ”Tonic Gym”, 1 loc de joacă pentru copii și
de Parcul de la Mausoleul Eroilor Sud;
 Acces facil și rapid la rețeaua de transport public a
comunității din ambele zone vizate pentru
intervenție;
 Acces al comunităților din ZUM‐uri la locuri de
parcare rezidențiale și publice
OPORTUNITĂȚI
RISCURI
 Proximitatea unităților sanitare și școlare
 Nereușite în atragerea fondurilor speciale
pentru intervenții în zone urbane marginalizate
 Existența unor fonduri dedicate special pentru
intervenții în zonele urbane marginalizate
 Opoziția sau rezistența populației din ZUM‐uri în
a participa la programele de instruire organizate
sau de a se implica în procesul de pregătire și
implementare a SDL
 Ostilitatea populației față de reprezentanții
instituțiilor publice

ORGANIZAREA ȘI COEZIUNEA COMUNITĂȚII ȘI RELAȚIILE CU EXTERIORUL
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Existența liderilor informali recunoscuți de  Rezidenții zonei reclamă insuficiența și
inadecvarea ajutorului oferit de autoritățile
comunitate care, deși adesea cu interese
locale, raportat la nevoi;
divergente, reușesc să țină comunitatea sub
control și să o mobilizeze atunci când este  Contactele cu instituții ale statului, sau chiar și
necesar;
cu alte organizații sunt considerate sporadice,
birocratice și fără substanță;
 Existența la nivelul Primăriei a unui serviciu
specializat pentru romi cu un reprezentant din  În Zum Bahne există o ostilitate crescută față de
cadrul comunității
Primărie, având, probabil, ca sursă amenințarea
cu evacuările;
 Colaborări ale primăriei cu ONG‐urile active în
domeniul social;
 Eticheta etnică funcționează ca un stigmat
despre care comunitatea consideră că nu le
 Există nemulțumiri ale unei părți a comunității
permite să evolueze în societate
față de acele persoane care sunt violente,
gălăgioase, consumă droguri sau alcool în exces,
au probleme penale sau care, pur și simplu, strică
imaginea tuturor
OPORTUNITĂȚI
RISCURI
 Municipiul Focșani a fost selectat de către Comisia  Riscul ca liderii să monopolizeze anumite acțiuni,
astfel încât la final beneficiile să fie doar ale unei
Europeană și Consiliul Europei, care derulează un
pârți din comunitate și nu ale întregii comunități;
program ROMACT menit să vină în sprijinul
comunității rome, punând la dispoziție un expert  Comunitatea este suspicioasă față de acțiunile
care să ajute Primăria în identificarea problemelor
realizate de Primărie, existând o tendința de a
romilor;
crede că cei care implementează proiecte
monopolizează beneficiile financiare ale
 Implicarea reprezentanților mass media în
acestora, în timp ce comunitatea beneficiază
proiectele care se realizează în zonă, nu doar în
doar marginal sau deloc;
sensul transmiterii informațiilor, ci mai degrabă al
construirii unui mesaj pozitiv;
 Comunitatea este reticentă în ceea ce privește
interacțiunea cu ONG‐urile sau prestatorii de
servicii sociale în zonă;
 Autoritățile reclamă lipsa de responsabilitate a
comunității față de bunurile comune și o lipsă de
recunoștință față de ajutorul primit;
 Mobilizarea comunității este foarte dificilă;
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 Imaginea negativă a zonelor reflectată de presa
locală

PROIECTE DESFĂȘURATE ANTERIOR ÎN ZONĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Primăria mun. Focșani are serviciu specializat pe  Lipsa încrederii în autoritățile locale;
proiecte europene;
 Probleme întâmpinate în implementarea
proiectelor şi atingerea obiectivelor propuse;
 Primăria mun. Focșani a implementat proiecte în
comunitate – Reabilitarea sistemului
de  Reticența față de ONG‐urile sau prestatorii de
termoficare urbană în teritoriul SDL este unul
servicii sociale care realizează proiecte în zonă;
dintre cele mai ample proiecte realizate pentru  Dificultăți în mobilizarea şi implicarea grupurilor
comunitate;
țintă;
 Existența asociațiilor/fundațiilor care desfășoară  Comunicare dificilă cu grupurile țintă;
proiecte în comunitate;
 Lipsa informării şi comunicării între organizațiile
 Proiecte și cursuri de educare/ calificare realizate
neguvernamentale de la nivel local;
de Crucea Roșie Vrancea, DASMS Focșani;
 Identificarea cu dificultate a persoanelor cu
 Colaborări ale primăriei cu ONG‐uri active în
educație școlară necesară pentru înscrierea la
domeniu;
cursurile de calificare;
 Existența în Primărie a unui birou specializat pe  Comunitățile marginalizate se consideră, în
probleme de romi, cu un reprezentat din cadrul
general, dezabuzate în interacțiunea cu
comunității rome.
autoritățile locale şi societatea civilă.
OPORTUNITĂȚI
RISCURI
 Disponibilitatea declarată a comunității de a lua  Lipsa unui centru de resurse pentru ONG‐urile
care activează în domeniu şi care
parte la proiecte care să fie în folosul zonei și al
implementează proiecte europene;
locuitorilor;
în
asigurarea
sustenabilității
 Existența unor fonduri dedicate special pentru  Dificultăți
proiectelor;
intervenții în zonele urbane marginalizate;
 Grupul țintă se simte mult mai confortabil atunci  Existența tendinței comunităților marginalizate
de a crede că cei care implementează proiecte
când interacționează cu reprezentanți ai mediului
(autorități
locale,
ONG‐uri,
experți)
ONG, mai ales atunci când sunt de etnie romă.
monopolizează beneficiile financiare ale
acestora, în timp ce comunitatea beneficiază
doar marginal sau deloc.
 Implicarea comunității în proiecte este
condiționată de remunerare;

4. Procesul de implicare a comunității
4.1. Formarea și organizarea Grupului de Acțiune Locală (GAL)
Asociația Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani se constituie la inițiativa unor
reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat, societății civile şi reprezentanți ai zonelor
urbane marginalizate pentru a promova interese socio‐economice locale.
Scopul Asociaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele urbane marginalizate (ZUM) prin
dezvoltarea inteligentă, integrată şi durabilă a Municipiului Focşani. Elementul definitoriu al
asociaţiei este că aceasta aduce împreună persoane fizice şi juridice angajate să se implice proactiv
în dezvoltarea membrilor comunităţii locale. Asociaţia va promova interesele socio‐economice
locale şi dezvoltarea parteneriatelor de tip public ‐ privat pentru identificarea şi implementarea unor
soluţii viabile ţintind incluziunea comunităţilor marginalizate, combaterea sărăciei care le afectează
şi îmbunătăţirea guvemanţei locale.
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În conformitate cu prevederile Actului constitutiv și ale Statutului, precum și ale O.G.
26/2000, privind asociațiile și fundațiile, republicată, 8 membri fondatori s‐au întrunit în data de
26.09.2017, cu ocazia constituirii Asociației Grupului de Acțiune Locală Unirea Focșani, la sediul
social din Mun. Focșani, B‐dul Dimitrie Cantemir nr.1bis, jud. Vrancea, hotărând de comun acord să
se constituie ca persoană juridică română de drept privat non‐profit, autonomă și apolitică.
Asociația Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani a obținut personalitate juridică conform Încheierii
Judecătoriei Focșani nr. 99 din 04.10.2017 și înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor partea A
la poziția 23/ 07.11.2017 .
Membri Fondatori:
- Primăria Municipiului Focșani;
- Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani;
- Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea,
- SC Fabrica Fondurilor Structurale ;
- Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Vrancea;
- Asociația Sfântul Stelian, Ocrotitorul Copiilor;
- Parohia Ștefan cel Mare și Sfânt;
- Protoieria Focșani I.
Membrii fondatori împreună cu Facilitatorul comunitar au lucrat în colaborare pentru Etapa
a II‐a a mecanismului DLRC, privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală.
Facilitatorul a desfășurat muncă de voluntariat, conform contractului de voluntariat nr.
4831/02.10.2017, fiind angajat contractual al unuia din membrii fondatori, respectiv Direcția de
Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani .
În procesul de animare/mobilizare a comunității, întruniri publice, ședințe ale Comitetului
Director GAL Unirea Focșani, au fost invitați reprezentanți ai ADR și din partea AM/OI POCU (conform
anexelor 14 si 16).
Mai multe detalii cu privire la procesul de constituire și organizare a Asociației GAL Unirea
Focșani sunt incluse în anexele enumerate mai jos:
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.
ANEXA 8: Procesul verbal al ședinței Adunării Generale pentru alegerea Comitetului Director și lista
participanților (cu semnături).
ANEXA 9: Componența Comitetului Director.
Asociația GAL Unirea Focșani respectă criteriile de organizare ale membrilor în Adunarea
Generală și de luare a deciziilor în Consiliul Director, conform tabelului inclus în Anexa 9.
Procesul de formare a GAL este reprezentat grafic în figura de mai jos.
In cadrul Asociației GAL Unirea Focșani au fost desfășurate următoarele activități:
(a) (b) A fost angajat personalul administrativ ‐ un manager, un asistent administrativ și un facilitator
comunitar, în baza unui proces transparent de recrutare, selecție și angajare (cf. Anexei10);
(c) A fost atribuit sediul social al GAL Unirea Focșani în teritoriul unității teritorial‐administrative în
care funcționează GAL‐ul (cf. Anexei10);
(d) A fost amenajat unui birou funcțional, iar bunurile au fost transferate spre utilizare de către GAL,
pe întreaga durată de existență a parteneriatului, a echipamentelor achiziționate de autoritatea
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publică locală în cadrul etapei a II‐a mecanismului DLRC, privind depunerea și selecția Strategiilor de
Dezvoltare Locală;

A. Exprimarea
interesului
Autoritățile locale

B. Animare, mobilizare/facilitare și suport

C. Formare
GAL
sector public

Agenția de Dezvoltare Regională,
OI POCU

Municipiul Focsani(
Aut. Locala),Directia
de Asistenta Sociala
si Medicina Scolara

1. Personal GAL

‐ Sectorul privat

Sectorul privat:

UNIREA Focsani

‐ Societatea civilă

Camera de Comert
Industrie SI
Agricultura Vrancea,

2. Facilitator
comunitar

‐ ZUM
‐ Zona funcțională aferentă
Instituții publice locale și
județene AJOFM/ALOFM, ISJ,
DGASPC, SPAS, etc.

SC Fabrica
Fondurilor
Structurale
Societatea civilă:
FIL. CRUCE ROSIE
Vrancea,
Reprezentantii ZUM
Asociatia sf. Stelian,
Ocrotitorul Copiilor,
Parohia Stefan cel
Mare si Sfant
Focsani, Protoieria
Focsani I

(e) In cadrul Statutului GAL Unirea Focșani exista reguli de ordin intern privind: înscrierea ca
membru fondator/asociat în GAL a persoanelor fizice relevante ; regulile asumate de GAL cu privire
la exceptarea de la plata cotizației pentru membrii persoane fizice relevante; regulile privind
înscrierea ca membru fondator/asociat în GAL a reprezentanților sectorului privat și a societății
civile; regulile asumate de GAL cu privire la cotizația anuală pentru membrii reprezentanți ai
sectorului privat sau ai societății civile; regulile GAL privind luarea deciziei; regulile privind
patrimoniul GAL la încetarea parteneriatului.
(f) A fost elaborată procedura GAL de prevenire a riscului de apariție a unui conflict de interese (cf.
Anexei10);
(g) A fost solicitată calitatea de operator de date cu caracter personal (Anexa 11);
(h) Personalul GAL Unirea Focșani deține abilitățile, competentele și resursele necesare demarării și
gestionării unui proces de dezvoltare la nivel local, având studiile și/sau experiență în managementul
administrativ al proiectelor. (conform documente Anexa 12).
(i) au fost organizate o serie de activități de informare, comunicare și animare, precum și întruniri
publice ce au avut ca scop creșterea numărului de participanți în cadrul Adunării Generale a
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Asociației GAL Unirea Focșani și în vederea informării cetățenilor din municipiul Focșani asupra
activităților proiectului.
Detalii sunt incluse în anexele enumerate mai jos:
ANEXA 10: Documente suport care să dovedească organizarea funcțională a GAL‐ului
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
ANEXA 12: Lista activităților desfășurate de GAL ce au avut în vedere îmbunătățirea competențelor
în domeniile vizate de SDL (cursuri de formare/perfecționare)

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
În perioada de derulare a etapei a II‐a a mecanismului DLRC privind depunerea și selecția
SDL, în cadrul Asociației GAL Unirea Focșani au fost desfășurate 2 ședințe ale Consiliului Director,
organizate în datele de 15.11.2017 și 27.11.2017. Principalele teme de discuție de pe ordinea de zi
a ședințelor au fost:
‐ delimitarea teritoriului SDL, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și
declararea ZUM din teritoriu, precum și organizarea Studiului de referință;
‐ prezentarea principalelor rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și
resurselor identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de
referință;
‐ identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL;
‐ prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL, cu precădere
în ZUM
‐ decizia finală cu privire la conținutul SDL și a listei indicative de intervenții.
Detalii referitoare la ședințele Comitetului Director al GAL se regăsesc în ANEXA 14.
Personalul administrativ al Asociației GAL Unirea Focșani a derulat o serie de activități de
informare, comunicare și animare a reprezentanților instituțiilor publice (de la nivel național,
județean sau local), precum și a sectorului privat, ONG‐urilor și reprezentanților societății civile, în
vederea creșterii componenței Adunării Generale a Asociației GAL Unirea Focșani și în vederea
informării locuitorilor din Municipiul Focșani cu privire la activitățile proiectului.
Ca urmare a acțiunilor de informare, comunicare și animare, precum și a consultărilor publice
organizate pe perioada de derulare a etapei a II‐a mecanismului DLRC privind depunerea și selecția
Strategiilor de Dezvoltare Locală, numărul membrilor Adunării Generale a Asociației a crescut. Astfel
Adunarea Generala a fost compusă inițial din 8 membri: 2 reprezentanți ai APL, 2 reprezentanți ai
sectorului privat, 1 reprezentant al societății civile și 3 reprezentanți din ZUM, care reprezintă
interesele persoanelor din zonele marginalizare. În final, s‐a ajuns la un număr de 20 de membri si
anume: 1 reprezentant autoritatea locală, 3 reprezentanți din sectorul public, 2 reprezentanți ai
sectorului privat, 1 reprezentant al societății civile, 4 cetățeni de pe raza ZUM, 4 reprezentanți
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(persoane fizice) aparținând minorității roma și 5 reprezentanți ai grupului țintă (cf. tabelului de mai
jos, prezentat și în ANEXA 28).
Parteneri locali

Număr membri AGA
la data înființării
(07.11.2017)

Autorități 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)
Reprezentanți ai grupului țintă (persoane aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială)
Femei

1
1
2
1

3

Număr membri AGA
după implementarea
activităților de
animare/mobilizare
(24.11.2017)
1
3
2
1
4
5
4
3
5
8

În cadrul ședințelor Consiliului Director, membrii au fost informați de către facilitatorul
comunitar cu privire la organizarea, modul de desfășurare si rezultatele întrunirilor publice
organizate în ZUM‐uri, cu reprezentanții comunității din zonele respective, fiind puse în discuție
temele menționate anterior. În cadrul ședințelor, Consiliul Director al GAL a aprobat:
‐ Delimitarea teritoriului SDL și declararea ZUM selectate din teritoriul SDL (care în prealabil
au fost validate);
‐ 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;
‐ Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL;
‐ Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL, cu precădere
în ZUM;
‐ Conținutul SDL și a listei indicative de intervenții .
Principalele activități de informare, comunicare și animare a reprezentanților instituțiilor
publice, a sectorului privat sau ONG‐urilor și altor reprezentanți ai societății civile, precum și
activitățile de informare, comunicare adresate publicului larg au fost următoarele
‐ În data de 11 septembrie 2017 a fost anunțată pe facebook întâlnirea de la Sediul Primăriei
Focșani privind constituirea unui Grup de Acțiune Locala pentru implementarea SDL;
‐ In data de 12.09.2017, in Ziarul de Vrancea a apărut un articol referitor la constituirea
Grupului de Acțiune Locală;
‐ In data de 13.09.2013, în presa locală și pe facebook a apărut articol privind ședința de lucru
a membrilor Grupului de Acțiune Locală, la care au fost prezenți reprezentanți ai:
Inspectoratul Județean Școlar Vrancea, Poliția Locala Focșani, Direcția de Asistență Socială și
Medicină Școlară, Direcția Generală de Asistență Socială Vrancea, AJOFM, Camera de
Comerț Industrie și Agricultură Vrancea, Crucea Roșie Filiala Vrancea, Sc Fabrica Fondurilor
Structurale, Asociația Sfântul Stelian, ocrotitorul Copiilor, Parohia Stefan cel mare si Sfânt,
Protoieria Focșani I, reprezentanți ai Primăriei Municipiului Focșani, Consilieri locali;
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‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

În întrunirile comunitare organizate de facilitator a fost folosită Metodologia de dezvoltare
participativă a comunității, elaborată de Federația Internaționala de Cruce Roșie și Semiluna
Roșie;
Pentru întrunirile comunitare a fost inițiată o campanie outdoor prin care au fost distribuite
flyere și afișe în ZUM‐uri. În această activitate, pentru a se ajunge cât mai aproape de
persoanele din comunitatea marginalizată, a fost folosită o abordare multiplă, cu mai multe
căi de diseminare a informației, și anume: Instituțional: au fost distribuite flyere în școlile din
ZUM‐uri, la Creșa nr. 1, la sediul DASMS Focșani; În teritoriul ZUM: au fost distribuite flyere
door‐to‐door, de către reprezentantul romilor, expert angajat în cadrul Primăriei
Municipiului Focșani. O altă cale de comunicare folosită de GAL a fost abordarea unu‐la‐unu
(telefonic), pentru a atrage persoane fizice relevante, specialiști, la întrunirile publice. Astfel,
din aria ZUM/SDL, au fost contactați și invitați la întrunirile publice toți administratorii de
blocuri, toți titularii de beneficii sociale din baza de date DASMS Focșani (alocații pentru
susținerea familiei, ajutor social, suport pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora)
cat și membrii Consiliului Local al Tinerilor din Focșani
Pe tot parcursul desfășurării activităților, un rol important l‐a avut sprijinul expertului
ROMACT, care a participat activ la promovarea tuturor acțiunilor desfășurate de GAL, unul
dintre efecte fiind acela că o parte dintre persoanele de etnie romă au optat să devină
membri în GAL, în calitate de persoane fizice relevante;
Pe întreg procesul de facilitare și dezvoltare comunitară a fost folosită abordarea C.E.A.
(Community Engagement and Accountability), care a implicat permanent gestionarea
informațiilor provenite din partea comunității, inclusiv a zvonurilor apărute în proces, prin
transparență decizională, comunicare, responsabilitate, etc.
GAL Focșani are propriile instrumente de comunicare online: a fost realizată adresa de email
galunireafocsani@yahoo.com, a fost identificat un posibil logo etc. În perioada septembrie
– noiembrie au fost mai multe apariții în presa scrisă, presa online făcând referire la GAL
Unirea Focșani. De asemenea, GAL / SDL a fost promovat și pe platformele social‐media ale
Primăriei Municipiului Focșani (cu 6162 folowers);
GAL Unirea Focșani a fost promovat, permanent, ca un grup deschis, în care noi membri se
pot înscrie oricând, pe parcursul existenței sale.
În luna noiembrie, în ședința publică cu presa a Subcomisiei de Dialog Social de pe lângă
Primăria Municipiului Focșani, comisie care este formată din reprezentanți ai sindicatelor,
patronatelor, instituțiilor publice deconcentrate locale și care funcționează ca o formă de
parteneriat social între administrație, organizațiile patronale și organizațiile sindicale, a fost
prezentată inițiativa GAL / SDL și a fost reluată invitația către persoanele și instituțiile
prezente de a deveni membri persoane fizice sau juridice, în GAL Unirea Focșani

4.2.2. Mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
Analizând cele două ZUM‐uri se constată o asemănare foarte mare a celor două zone prin
prisma percepției cetățenilor ce locuiesc aici. Percepția despre propria zonă este una de
marginalizare și abandon, cuvinte care apar ca atare în toate conversațiile – sau în forma unor
expresii de tipul “Nu le pasă!”. “Suntem invizibili!”, “Au uitat de noi!”. Descrierea pe care o oferă
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comunitatea vulnerabilă despre propria viață este una fără posibilități și perspectivă, la limita
supraviețuirii și fără un sprijin real din partea cuiva.
În raport cu restul comunității și cu ceilalți locuitori ai municipiului, comunitatea și‐a
exprimat nemulțumirea vizavi de faptul că sunt asimilați la “grămadă” și sunt etichetați numai
pentru simplu fapt că au adresa de domiciliu în aceste blocuri (mai ales Blocul G2 Bahne), ceea ce
conduce direct la numeroase forme de discriminare : sunt respinși la angajare (există persoane de
etnie romă cu studii liceale finalizate cu bacalaureat, aflate în căutarea unui loc de muncă și cu toate
acestea devin șomeri de lungă durată, fără succes în găsirea și păstrarea unui loc de muncă), copiii
au mai puține șanse la educație și integrare socială, adesea sunt ignorați de persoane aflate in poziții
cheie sau de decizie.
În relația cu vecinii, atitudinea manifestată este una pozitivă, de ajutor reciproc între
persoane care trăiesc la limita supraviețuirii. În același timp, însă, deși nedeclarate clar, există
nemulțumiri ale unei părți a comunității față de acele persoane care sunt violente, gălăgioase,
consumă droguri sau alcool în exces, au probleme penale, care per ansamblu strică imaginea
tuturor. Un locatar declara că se ajunge la infracționalitate (mai specific furturi, tâlharii) din
disperare, din lipsă de alte soluții pentru a supraviețui. De asemenea, chestiunea drogurilor a fost
apreciată ca cea mai mare problemă în ambele zone, cu mai mare putere în ZUM Bahne. Următoarea
în top este prostituția, urmată de problema violenței în general, dar și domestice. În zona Sud mai
este percepută și chestiunea copiilor care cresc în absența părinților / fără supraveghere. Deși spun
că nu se întâlnesc astfel de cazuri (droguri, prostituție etc) în propriile familii, reacțiile non‐verbale
indică o rușine de a recunoaște realitatea.
Autoritățile locale și autoritățile în general sunt percepute undeva foarte departe de
oameni într‐o metaforă preluată de la un participant: „ca un tată care a plecat de acasă și care nu
vine să vadă cum trăiesc copiii”. În Zum Bahne există o ostilitate crescută față de Primărie, având,
probabil, ca sursă amenințarea cu evacuările din cauza restanțelor acumulate la plata utilităților, dar
și din cauza faptului că nu au acces la alte locuințe sociale, în altă zonă (ar dori să se mute, dar nu
primesc locuință în altă parte, deși nu au datorii către bugetul local). În plus, există opinia, mai
radicală, a celor din ZUM Bahne că la ei chiar nu s‐a făcut nici un efort ( de exemplu izolația la etajul
superior al Blocului G2 este prost făcută și deteriorată și de aceea anumiți locatari au igrasie și
scurgeri de apă în locuințe), în timp ce în zona Sud au mai fost făcute mici investiții (s‐a realizat
asfaltarea de către APL Focșani a anumitor străzi și alei).
În plus, persoanele intervievate descriu o discriminare în accesul la servicii publice, precum:
igienizarea/curățenia stradală, asfaltare/reabilitare străzi, dar și diferențele dintre locatari, în sensul
că unii plătesc utilitățile și alții nu, neîncurajându‐se plata acestora. Totodată, din declarațiile
locatarilor, a reieșit că există probleme în relația cu furnizorul de apă rece curentă (Compania de
Utilități Publice Focșani) din zona ghetourilor din str. Revoluției, unde există pierderi masive de apă,
motiv pentru care facturile sunt foarte mari, familiile fiind facturate cu un consum lunar de 10–20,
sau chiar 50 mc pe lună de apă, foarte departe de consumul real. Au fost montate și apometre (în
parte din locuințe), dar problema de fond a rămas, plata se face tot paușal. Astfel, reabilitarea rețelei
de furnizare a apei este prioritară pentru persoanele din ZUM Sud, ca de altfel și a rețelei de
canalizare, care este foarte veche. Și nu în ultimul rând, necesitatea deratizării mai frecvente în
aceste zone, datorită populației mari de șobolani care apar din cauza faptului că se aruncă gunoiul
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în stradă (ex. str. Aleea Căminului, str. Lupeni, str. Revoluției, etc) și este lăsat să putrezească. Apare
astfel un risc crescut de îmbolnăvire și focar de infecții.
În aceeași ordine de idei, comunitatea este suspicioasă față de acțiunile realizate de Primărie,
existând o tendința de a crede că cei care implementează proiecte monopolizează beneficiile
financiare ale acestora, în timp ce comunitatea beneficiază doar marginal sau deloc. Astfel,
comunitățile marginalizate se consideră, în general, dezabuzate în interacțiunea cu autoritățile
locale şi societatea civilă.
Comunitatea este reticentă și în ceea ce privește interacțiunea cu ONG‐urile sau prestatorii
de servicii sociale care realizează proiecte în zonă. Grupul țintă se simte mult mai confortabil atunci
când interacționează cu reprezentanți ai mediului ONG, mai ales atunci când sunt de etnie romă.
Comunitatea consideră efortul depus cu participarea și implicarea în diverse proiecte prea
mare, deoarece acestea nu au avut rezultate tangibile, care să le îmbunătățească semnificativ viața
de zi cu zi. Prin urmare, în general implicarea comunității în proiecte este condiționată de
remunerare.
Sunt menționate pozitiv: prezența Crucii Roșii, programul “Șansa a doua”, Cantina Socială
(pe care o identifică cu Guvernul), sau unele contacte cu asistența socială (intervențiile din aceste
zone au vizat intervenția de tip ajutor umanitar, cu caracter ocazional). De bun augur consideră și
intervenția Expertului facilitator din partea ROMACT, care a derulat o serie de acțiuni în vederea
identificării problemelor cu care se confruntă comunitatea, precum: întâlniri bi/lunare, vizite in
comunitate, în care cineva le ascultă problemele.
Totodată, trebuie menționat faptul că, pe parcursul acțiunilor de facilitare comunitară și
pentru dezvoltarea micro‐acțiunilor comunitare, membrii comunității au început să se deschidă
către facilitator și către intervenția de tip participativ. În ciuda rezistențelor inițiale, justificate de
experiența anterioară și de credința că proiectele (îndeosebi cu fonduri europene) sunt o modalitate
prin care "alții fac bani cu sărăcia noastră", ca urmare a proceselor de facilitare, inclusiv cele
desfășurate de Crucea Roșie și ROMACT, au apărut primele semne de acceptare, de construire a
încrederii, de participare a persoanelor vulnerabile. Acestea au început să își facă vocea auzită ca
reprezentanți ai comunității dezavantajate, să comunice eficient cu celelalte grupuri și cu
reprezentanții autorităților locale. La întrebarea cum poate fi depășita această situație și cum poți
să atragi și implici și mai multe persoane vulnerabile, îndeosebi de etnie romă, în dezvoltarea
comunitară, unul dintre membrii grupului de acțiune a afirmat că totul depinde de depășirea unei
mentalități existente în cadrul comunității dezavantajate, care trăiește ancorată în universul de timp
prezent, aici și acum ‐ să fie rapid, să fie cu efort minim (ca "picat din cer"), să existe un beneficiu
personal. Astfel, apariția rezultatelor, implementarea primelor microproiecte, realizarea activităților
dorite de comunitate sunt dovezi concrete și necesare ale faptului că se poate face de ei, pentru ei
si mai ales ceea ce ei au ales, pentru a transforma în bine comunitatea în care trăiesc.
De asemenea, pe întreg parcursul procesului de facilitare și dezvoltare comunitară, a fost
folosită abordarea C.E.A. (Community Engagement and Accountability), care a implicat o
permanentă gestionare a informațiilor care vin din partea comunității, inclusiv a zvonurilor apărute
în proces, prin transparența decizională, comunicare, responsabilitate, etc.
Unul dintre cele mai importante rezultate este faptul că mai multe dintre persoanele de
etnie romă cu care s‐a lucrat în procesul de dezvoltare participativă și/sau în ROMACT, au ales să
intre ca membri, persoane fizice relevante, în GAL Unirea Focșani. Mai mult, a fost promovată
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permanent ideea că GAL este un grup deschis, în care oricine se poate alătura pe parcurs, pentru
acțiune comunitară.
Dacă ne referim la modul în care presa locală tratează subiectele dintr‐o zonă defavorizată,
acesta este relevant în măsura în care, în prezent mass media este principalul formator de opinii. O
căutare a sintagmelor ”Bloc G2 Focșani” și ”Strada Revoluției Focșani” pe motorul de căutare Google
a relevat nenumărate rezultate, atât din presa scrisă, cât și înregistrări de pe YouTube. O analiză de
conținut arată că, în termeni cantitativi, referințele negative predomină. Marea majoritate a
articolelor sunt denigratoare la adresa populației din cele două ZUM‐uri, multe preluând sintagme
utilizate de autoritățile locale. Titlurile folosite sunt foarte agresive și reflectă percepția jurnaliștilor
despre cele două zone în general. Cu toate acestea, presa are, pe lângă rolul de formator de opinie,
un rol educațional, atât pentru comunitatea defavorizată cât și pentru restul populației din oraș. Din
acest motiv, un proiect cu impact la nivelul zonei, dar și al orașului ar trebui să aibă ca partener
presa, nu doar în sensul transmiterii informațiilor, ci mai degrabă al construirii mesajului.
Titluri din presa locală şi națională referitoare la comunitățile marginalizate din Focșani
 „Romii vor să facă ordine în blocul G2 din Focșani. *Să terminați cu scandalurile, cu muzica
dată la maxim!*”(n.r. Partida Romilor Vrancea se implică pentru a îmbunătăți condițiile de
viață ale romilor care locuiesc în blocul G2 din Bahne);
 „VIDEO şi GALERIE FOTO: PERCHEZIŢII în blocul G2 din Bahne, la Gară și în Sud într‐un dosar
de trafic de droguri; anchetatorii au găsit mai multe kilograme de stupefiante”(n.r. Locatarii
Blocului G2 din cartierul focșănean Bahne au fost percheziționați pentru trafic de droguri);
 „Zeci de polițiști și mascați au descins într‐un bloc de interlopi din Focșani pentru
destructurarea unei rețele de traficanți de droguri”(n.r. Perchezițiile au vizat locuințele unor
interlopi din blocul G2, din cartierul focșănean Bahne, unde polițiștii aveau informații că s‐ar
trafica droguri);
 „Poliția Locală va păzi blocul G2 din Bahne”(n.r. Autoritățile locale din Focșani nu mai vor să
tolereze situația de la blocul G2, cunoscut sub denumirea de blocul NATO, unde sunt 105
garsoniere şi unde mulți chiriași ocupă abuziv camerele, nu plătesc utilitățile și pe deasupra
distrug imobilul);
 „Zeci de persoane care stau într‐un bloc social, săltate din pat şi duse cu duba la politie” (n.r.
suspiciune de locuire ilegală într‐un bloc social din str. Revoluției – ZUM Sud);
 „SCANDAL la Primăria Focșani după ce chiriașii blocului G2 au fost amenințați cu
EVACUAREA”(n.r. Locatarii blocului G2, din cartierul Bahne, au dat năvală la Primărie pentru
a protesta împotriva începerii evacuării persoanelor cu datorii mari acumulate la plata chiriei
și a utilităților);
 „Video!!! Romii acuză Primăria Focșani de "jihad" pentru că nu le mai suportă datoriile”(n.r.
evacuarea din locuințele din blocul social G2 pentru cei cu datorii imense – ZUM Bahne);
 „Focar de hepatita A în blocul G2 din Focșani”(n.r. Celebrul bloc G2, din cartierul Bahne, este
supravegheat de medicii de la Direcția de Sănătate Publica, in clădire fiind înregistrat un
focar de hepatita A. Autoritățile sanitare spun ca principala cauza a apariției focarului de
hepatita A o reprezintă condițiile insalubre in care trăiesc locatarii blocului;
 „ Romii vor incluziune socială, nu să plătească facturi”(n.r. restanțe mari la blocurile de pe
str. Revoluției nr. 16 şi nr. 17 – ZUM Sud);
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„ULTIMA ORĂ Focșănenii de pe Strada Revoluției, săltați de mascați la 5 dimineața”(n.r. Zeci
de polițiști, printre care și cei de la Serviciul de Acțiuni Speciale (mascați), însoțiți de
jandarmi, au descins la ora 5 dimineața la blocurile de locuințe sociale de pe Strada Revoluției
Nr.16/17, din municipiul Focșani);
 ”Peste 400 de persoane de etnie romă care locuiesc în blocurile sociale din Focșani, verificate
de polițiști. Ce amenzi au primit”;
 ”VIDEO Asistații social lăsați pe întuneric de Electrica au venit să ceară socoteală la Primăria
Focșani”;
 ”Timp de nouă ani, locatarii din blocurile sociale ale Primăriei Focșani nu au plătit niciun ban
pentru curentul electric”.
În perioada premergătoare elaborării SDL, atât prin programul ROMACT, cât și prin procesul
de dezvoltare participativă a comunității, derulat de Crucea Roșie în Focșani, sub coordonarea
facilitatorului comunitar voluntar au fost realizate activități de mobilizare, organizare, facilitare de
dezvoltare comunitară în ZUM‐urile Sud și Bahne și în zona urbană defavorizată Argeș, precum:
 Tabăra de vară ‐ între 14‐20 august 2017, un număr de 18 copii romi din zonele urbane
marginalizate din Focșani au participat gratuit la tabăra de vară organizată la Galaciuc,
județul Vrancea. Copiii au fost identificați împreună cu autoritățile locale (DASMS Focșani),
facilitatorul comunitar si persoanele de etnie romă din comunitate, membre în Grupul de
Acțiune Comunitară ROMACT. Acțiunea comunitară a fost finanțată majoritar de Consiliul
Europei (1000 euro), cu o contribuție în natură din partea D.J.S.T. Vrancea (cazare gratuită)
și cu acoperirea transportului dus‐întors de către Primăria Focșani. Copiii au fost integrați în
grupul de peste 300 de copii și tineri aflați în tabără la Centrul de Agrement Galaciuc, în
aceeași perioadă;
 Începând cu luna octombrie 2016, Municipiul Focșani este parte din programul ROMACT. În
luna octombrie 2017, în urma unui amplu proces de consultare comunitară, a fost aprobat,
prin Hotărârea Consiliului Local Focșani din 30.10.2017, Planul local de acțiune/măsuri ‐
aplicarea Strategiei Naționale pentru Îmbunătățirea Situației Romilor 2017–2020, Municipiul
Focșani, jud. Vrancea. Pentru a putea implementa măsurile cuprinse în acest plan, municipiul
își asumă inclusiv modificări de ordin structural/organizatoric, prin înființarea unui
Compartiment de Asistență Medicală Comunitară (DASMS Focșani), care sa cuprindă cele 2
posturi de mediatori sanitari deja existente, concomitent cu înființarea a două posturi de
asistenți medicali comunitari;
 Tot prin ROMACT, un număr de 20 de persoane din comunitate / ZUM au participat la un
Training de accesare fonduri europene prin STARTUP Nation, care a avut loc la Focșani, în
data 15 iunie 2017;
 Prin procesul de dezvoltare participativă a comunității al Crucii Roșii, în perioada martie –
octombrie 2017, facilitatorul, voluntar, a sprijinit persoanele din ZUM‐uri din Focșani în
identificarea, prioritizarea nevoilor, identificarea soluțiilor și dezvoltarea de micro‐acțiuni
comunitare. Metodologia folosită a fost elaborată de Federația Internațională de Cruce Roșie
și Semiluna Roșie, în anii ’70, și este folosită peste tot pe glob în comunitățile dezavantajate
și marginalizate, cu rezultate durabile;
 Locuirea, marcată ca prioritară și în intervenția Crucii Roșii, a determinat scrierea unui
proiect de igienizare (zugrăvire) pentru spațiile comune din blocul ghetou din str. Revoluției
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Nr. 17 – “Suntem A.I.C.I. ‐ Acțiune Integrată Comunitară de Igienizare”, realizat de și cu
membrii comunității;
 Pentru prioritatea educație, „Clubul Copiilor” din zona Revoluției cu activități de dezvoltare
a abilitaților de viață de bază, interacțiune comunitară, condusă de voluntari și membrii din
comunitate și „Parcul Argeș” vizând igienizarea și reîntinerirea spațiului urban public
degradat, din zona Argeș.
Microacțiunile comunitare se află în etapa de identificare a surselor de finanțare, solicitând
sprijin financiar (aprox. 3 – 4000 euro per proiect) din partea Crucii Roșii din Suedia (solicitări
depuse, în analiza pentru finanțare).
Informațiile privind impactul activităților de animare și mobilizare asupra numărului de
membri ai Adunării Generale a GAL sunt furnizate în Tabelul 5 din ANEXA 28.
5. Obiectivele SDL
5.1. Definirea obiectivelor SDL
Obiectivul general al SDL este îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale,
îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL, cu efecte asupra reducerii
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din Zonele Urbane
Marginalizate.
Obiectivele specifice ale SDL au fost identificate ca urmare a unui larg proces consultativ,
concretizat prin:
 Sondaj în gospodării realizat în vederea elaborării Studiului de referință, în ZUM Bahne și
ZUM Sud și în zonele urbane funcționale aferente;
 Focus‐grupuri organizate cu participarea locuitorilor ZUM Bahne și ZUM Sud – câte 2
întruniri în fiecare ZUM, una cu persoane peste 29 ani, femei și bărbați, romi și non‐romi
și una cu persoane cu vârsta maxim 29 ani, femei și bărbați, romi și non‐romi;
 Focus‐grup organizat cu participarea reprezentanților instituționali și specialiștii de la
nivel local;
 Întruniri comunitare, organizate de facilitator, la care au participat locuitori ai zonelor
urbane marginalizate Bahne și Sud;
 Participarea în Comitetul Director al GAL a reprezentanților comunităților din ZUM‐uri.
De asemenea, în stabilirea obiectivelor specifice au fost avute în vedere rezultatele analizei
SWOT realizate pe baza concluziilor Studiului de referință și ale celorlalte informații și opinii ale
locuitorilor, obținute în procesul de colectare a datelor, astfel încât obiectivele respective să
răspundă nevoilor efective identificate și problemelor majore constatate.
Astfel, principalele probleme și nevoi identificate, cărora se adresează obiectivele strategice
ale SDL sunt:
 Condițiile precare de locuire, datorită stării infrastructurii de utilități și a gradului de
degradare al blocurilor;
 Dificultățile în angajarea în câmpul muncii și în menținerea unui loc de muncă stabil;
 Nivelul scăzut al veniturilor;
 Starea necorespunzătoare a infrastructurii rutiere din zona SDL;
 Lipsa parcurilor cu locuri de joacă pentru copii;
 Lipsa spațiilor verzi;
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 Starea iluminatului local cu efecte inclusiv asupra lipsei siguranței oferite de zonă;
 Deficitul de educație al adulților;
 Accesul la serviciile medicale.
Obiectivele specifice ale SDL au fost definite astfel încât să răspunsă nevoilor și problemelor
majore semnalate, ținând cont de oportunitățile și punctele tari evidențiate în cadrul analizei SWOT.

Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea
îmbunătățirii calității locuințelor și asigurarea unor
condiții decente de locuire în ZUM‐uri.
Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din
zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii
calității vieții locuitorilor
Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din
zonele urbane marginalizate prin sprijinirea
inițiativelor antreprenoriale de creare de noi locuri de
muncă și prin îmbunătățirea abilităților și
competențelor profesionale ale adulților din ZUM‐uri
Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din
grupurile dezavantajate, precum și a accesului și
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X

X

X

Delimitare în timp

Imagine publică

Comunitate

Acces la servicii

Educație

Ocupare

Locuire

Spații publice urbane

Obiectiv strategic

Mobilitate urbană

Infrastructură

Obiectivele strategice sunt următoarele:
1. Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea îmbunătățirii calității locuințelor și
asigurarea unor condiții decente de locuire în ZUM‐uri:
2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din zonele urbane marginalizate, în
vederea creșterii calității vieții locuitorilor;
3. Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din zonele urbane marginalizate prin
sprijinirea inițiativelor antreprenoriale de creare de noi locuri de muncă și prin
îmbunătățirea abilităților și competențelor profesionale ale adulților din ZUM‐uri;
4. Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din grupurile dezavantajate, precum și
a accesului și participării în învățământul ante și preșcolar, primar și secundar;
5. Creșterea nivelului de acces la servicii sociale și medicale pentru locuitorii ZUM‐urilor;
6. Sensibilizarea populației din ZUM‐uri asupra problemelor existente și promovarea
voluntariatului pentru rezolvarea acestora;
7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate.
În tabelul de mai jos este prezentată delimitarea în timp a obiectivelor strategice, precum și
sectoarele cărora se adresează acestea:

2018 ‐
2023

X

2018 ‐
2023

X

2018 ‐
2023
X X

X

2018 ‐
2023

participării în învățământul ante și preșcolar, primar și
secundar
Creșterea nivelului de acces la servicii sociale și
medicale pentru locuitorii ZUM‐urilor
Sensibilizarea populației din ZUM‐uri asupra
problemelor existente și promovarea voluntariatului
pentru rezolvarea acestora
Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane
marginalizate.

2018 ‐
2023
2018 ‐
2023

X

X

X

X

X

2018 ‐
2023

5.2. Complementaritatea cu strategiile care vizează teritoriul acoperit
În fiecare dintre domeniile prezentate mai sus există o combinație de politici sectoriale și
teritoriale care trebuie avute în vedere. În consecință, în stabilirea obiectivelor strategice ale SDL a
fost avută în vedere necesitatea complementarității și sinergiei SDL cu strategiile la nivele superioare
(municipiu, județ, regiune), după cum urmează:
A. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani 2014‐2023
 Obiectivul specific A2: Gestionarea eficientă a zonelor favorabile implementării unor
proiecte integrate de susținere a economiei locale.;
 Acțiunea A.2.2: Promovarea economiei sociale în rândul persoanelor asistate social, prin
asigurarea infrastructurii necesare, în parteneriat cu mediul privat și societatea civilă;
 Obiectiv specific: A.4. Furnizarea condițiilor, stimulentelor și spațiului pentru îmbunătățirea
gradului de formare și specializare a persoanelor apte de muncă
 Acțiunea A.4.1. Dezvoltarea unor programe specializate de instruire pentru
pregătirea/calificarea persoanelor care nu urmează studii sau au abandonat școala;
 Acțiunea A.4.2. Realizarea cadrului necesar implementării unor proiecte/programe
pentru integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor ‐ Inițiativa "Locuri de
muncă pentru tineri"
 Obiectiv specific B.2. Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii şi serviciilor
publice, ca suport al îmbunătățirii condițiilor de viață şi de muncă ale populației, în corelare
cu valorile urbane tradiționale și actuale
 Acțiunea B.2.1. Determinarea potențialului pentru economisirea energiei şi susținerea
folosirii energiei verde;
 Acțiunea B.2.2. Dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii de utilități;
 Obiectiv specific B.3. Protejarea mediului înconjurător și atingerea indicatorilor UE în
domeniul calității și protecției mediului
•
Acțiunea B.3.3. Extinderea și modernizarea spațiilor verzi;
 Obiectivul specific C1: Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin intermediul unor
programe de prevenire și promovare a unui stil de viață sănătos, care să permită o reducere
a șanselor de a deveni bolnav;
 Acțiunea C.1.1. Asigurarea serviciilor sociale și de sănătate, la aceleași standarde și
condiții pentru toți cetățenii municipiului Focșani;
 Acțiunea C.1.2. Îmbunătățirea calității și accesibilității la serviciile sociale și de sănătate;
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Acțiunea C.1.3. Îmbunătățirea performanței, productivității și eficienței serviciilor
sociale prin creșterea numărului de voluntari;
 Acțiunea C.1.4. Asigurarea unui stil de viață sănătos, în special în rândul persoanelor
vulnerabile;
Obiectivul specific C2: Reducerea disparităților educaționale și culturale prin consolidarea
accesibilității, calității și infrastructurii învățământului;
 Acțiunea C.2.1. Elaborarea și implementarea programelor de modernizare / extindere a
infrastructurii școlare în municipiul Focșani;
 Acțiunea C.2.2. Dezvoltarea programelor de educație alternativă adresate nevoilor
specifice fiecărui copil/ tânăr;
B. Strategia de Dezvoltare Integrată a Județului Vrancea 2014‐2020
Obiectivul specific I.3. Combaterea sărăciei prin susținerea dezvoltării economiei sociale și
promovarea parteneriatului;
Obiectivul specific V.3. Asigurarea accesului la educație și cultură în condiții de egalitate,
inovatoare și adresabile fiecărui cetățean;
Obiectivul specific V.4. Promovarea activităților instructiv‐educative în rândul
copiilor/tinerilor și implicarea adulților în activitățile extrașcolare.
C. Planul pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud‐Est 2014‐2020
 Îmbunătățirea indicatorilor de participare, în special în învățământul secundar superior
și în învățământul terțiar;
 Creșterea calității și accesului la asistență medicală eficientă;
 Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în regiune.

5.3. Complementaritatea cu strategiile asumate la nivel național
În elaborarea și stabilirea obiectivelor strategice ale SDL a fost avută în vedere asigurarea
complementarității acestora cu strategiile asumate la nivel național. În continuare este prezentat
acest aspect pentru fiecare dintre obiectivele strategice ale SDL definite anterior.
1. Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea îmbunătățirii calității locuințelor și asigurarea
unor condiții decente de locuire în ZUM‐uri
Obiectivul strategic este complementar cu:
 Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
rome pentru perioada 2014‐2020
o Îmbunătățirea condițiilor de locuit în comunitățile locale defavorizate din punct de
vedere economico‐social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mica
infrastructură.
 Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015‐2020
o Creșterea accesibilității şi îmbunătățirea calității locuințelor, în special pentru populația
vulnerabilă.
2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din zonele urbane marginalizate, în vederea
creșterii calității vieții locuitorilor
Obiectivul strategic este complementar cu:
 Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
rome pentru perioada 2014‐2020
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o Îmbunătățirea condițiilor de locuit în comunitățile locale defavorizate din punct de
vedere economico‐social, precum și asigurarea accesului la servicii publice și mica
infrastructură
o Îmbunătățirea condițiilor de locuit în comunitățile locale defavorizate din punct de
vedere economico‐social, precum și asigurarea accesului la servicii publice și mica
infrastructură.
3. Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din zonele urbane marginalizate prin sprijinirea
inițiativelor antreprenoriale de creare de noi locuri de muncă și prin îmbunătățirea abilităților
și competențelor profesionale ale adulților din ZUM‐uri
Obiectivul strategic este complementar cu:
 Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015‐2020
o Activarea persoanelor sărace care nu sunt angajate, nu sunt înscrise în sistemul de
învățământ sau formare profesională;
o Creșterea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile;
o Dezvoltarea economiei sociale în vederea creșterii oportunităților de angajare pentru
grupurile vulnerabile;
o Creșterea accesului la programul de învățare și formare pe tot parcursul vieții pentru
tinerii dezavantajați și populația de vârstă activă.
 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2015‐2020
o Îmbunătățirea structurii ocupaționale și participării pe piața muncii în rândul femeilor și
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;
o Îmbunătățirea nivelului de competente al persoanelor șomere și inactive apte de muncă
pentru a facilita reintegrarea acestora pe piața muncii.
 Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
rome pentru perioada 2014‐2020
o Creșterea nivelului de ocupare a cetățenilor români aparținând minorității rome și
combaterea decalajelor de participare pe piața muncii formală comparativ cu populația
majoritară
4. Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din grupurile dezavantajate, precum și a
accesului și participării în învățământul ante și preșcolar, primar și secundar
Obiectivul strategic este complementar cu:
 Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015‐2020
o Creșterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educație de calitate.
 Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
rome pentru perioada 2014‐2020
o Creșterea nivelului de incluziune educațională a cetățenilor români aparținând
minorității rome la un nivel similar cu cel al restului populației.
 Strategia Națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014‐2020
o Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații
vulnerabile.
5. Creșterea nivelului de acces la servicii sociale și medicale pentru locuitorii ZUM‐urilor
Obiectivul strategic este complementar cu:
 Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015‐2020
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Dezvoltarea serviciilor sociale integrate la nivel comunitar;
Creșterea importanței programelor țintite către grupurile vulnerabile;
Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivelul comunității;
Îmbunătățirea furnizării de servicii de sănătate în arii de intervenție relevante pentru
grupurile sărace sau vulnerabile.
 Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
rome pentru perioada 2014‐2020
o Îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor români aparținând minorității rome prin
creșterea accesului la servicii de sănătate preventive şi curative.
6. Sensibilizarea populației asupra problemelor existente în ZUM‐uri și promovarea
voluntariatului pentru rezolvarea acestora
Obiectivul strategic este complementar cu:
 Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015‐2020
o Îmbunătățirea climatului social și creșterea încrederii în instituțiile statului;
o Creșterea participării la activități de voluntariat cu și pentru grupurile vulnerabile;
o Responsabilizarea şi creșterea implicării în luarea deciziilor care afectează comunitățile
sărace și marginalizate prin participare socială activă.
 Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
rome pentru perioada 2014‐2020
o Îmbunătățirea situației sociale a categoriilor defavorizate, inclusiv a romilor, în
domeniile: dezvoltare comunitară, protecția copilului, justiție şi ordine publică.
 Strategia Națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014‐2020
o Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violență.
7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate
Obiectivul strategic este complementar cu:
 Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015‐2020
o Creșterea toleranței și reducerea discriminării.
o
o
o
o

6. Planul de acțiune SDL
6.1. Măsuri necesare
6.1.1. Sinteza problemelor și măsurilor necesare, grupurile țintă
În acest subcapitol sunt prezentate principalele probleme identificate prin analiza diagnostic
realizată, precum și măsurile propuse pentru fiecare dintre acestea. Din analiză a rezultat o
similaritate foarte mare a problemelor pentru cele două ZUM‐uri (Bahne și Sud), prin prisma
cetățenilor care locuiesc în acestea. Prin urmare, în continuare vor fi menționate problemele ca fiind
comune pentru ZUM‐urile din teritoriul SDL, fiind făcute mențiuni speciale doar în cazul acelor
probleme care sunt specifice doar uneia dintre ele.
Problemele sunt prezentate conform următoarelor sectoare: infrastructură, mobilitate
urbană și locuire, spații publice urbane, ocupare, educație, acces la servicii, comunitate și imagine
publică, nu neapărat în ordinea gravității sau impactului lor asupra calității vieții cetățenilor.
Problemele care corespund mai multor sectoare și măsurile aferente sunt enumerate la fiecare
dintre sectoarele respective.
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A. Infrastructură
Problemă: Starea deficitară a infrastructurii de utilități
Descriere: Locuitorii din cele două ZUM-uri au semnalat drept una dintre
principalele probleme legate de infrastructura de locuit ca fiind starea instalațiilo
comune din blocuri și lipsa intervențiilor pentru întreținerea și repararea acestora.
Locuitorii din ZUM Sud au subliniat ca importantă problema raționalizării apei, în
timp ce pentru cei din ZUM Bahne este mai pregnantă problema gazelor.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor
comune
Problemă: Starea deficitară a izolației locuințelor
Descriere: Una dintre problemele sesizate în legătură cu infrastructura de locuit se
referă la insuficiența protecției față de zgomotele din exterior și la nivelul de
încălzire a locuinței. Ambele aspecte au legătură cu izolarea exterioară insuficientă
a blocurilor de locuințe din ZUM-uri.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe
sociale, amenajare spații agrement adiacente.
Problemă: Iluminat public insuficient
Descriere: Una dintre problemele sesizate de locuitorii ZUM-urilor o reprezintă
insuficiența sau absența iluminatului public din zonă. Acest aspect este important
având efecte atât asupra siguranței oferite de zonă, cât și asupra posibilității de
petrecere a timpului liber în jurul blocului.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri.
B. Mobilitate urbană și locuire
Problemă: Starea aleilor și a trotuarelor
Descriere: Infrastructura rutieră, atât cea destinată vehiculelor, cât mai ales cea
destinată deplasărilor pietonale, este într-o stare avansată de degradare, fiind
necesare lucrări de modernizare și reabilitare.
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Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Reabilitare și modernizare spații publice
urbane în zona de acțiune Sud-Est
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor
pietonale: trotuare și alei între blocuri
Problemă: Lipsa parcărilor
Descriere: Locurile de parcare rezidențială sunt inexistente sau insuficiente, ceea
ce conduce inclusiv la ocuparea abuzivă a spațiului dedicat deplasărilor pietonale.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Reabilitare și modernizare spații publice
urbane în zona de acțiune Sud-Est
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse: Amenajarea de parcări rezidențiale.
Problemă: Lipsa curățeniei spațiilor comune și aspectul exterior al blocului
Descriere: Blocurile de locuințe sunt insalubre, fiind afectate atât spațiile comune
din interiorul blocului (holuri, scări, subsol), cât și spațiul din imediata apropiere a
blocurilor, fiind semnalată mizeria, mirosul neplăcut și lipsa pubelelor. De
asemenea, blocurile au un aspect exterior neîngrijit, datorită lipsei unor lucrări de
reabilitare. Trebuie remarcat faptul că starea spațiilor comune și curățenia
acestora, precum și aspectul exterior al blocurilor au fost semnalate drept
principalele probleme de locuire și de către locuitorii din zonele urbane funcționale
asociate ZUM-urilor, deși într-o măsură mai mică. În schimb, problemele existente
în colectarea gunoiului au fost specificate într-un număr mai mare de către
locuitorii zonelor urbane funcționale, ceea ce conduce la ideea că locuitorii ZUMurilor nu conștientizează atât de pregnant deficiențele legate de acest aspect.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe
sociale, amenajare spații agrement adiacente.
Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea
comunității.
C. Spații publice urbane
Problemă: Lipsa locurilor de joacă pentru copii și a spațiilor verzi
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Descriere: În ZUM-uri nu există locuri de joacă amenajate pentru copii, situația fiind
agravată de insalubritatea zonelor din jurul blocului și de starea necorespunzătoare
a aleilor dintre blocuri. În aceste condiții, copii populației din zonă nu dispun de un
spațiu sigur și igienic în care să își petreacă timpul în aer liber.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Modernizare și extindere spații verzi în zona
de acțiune Sud-Est
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi.
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri
Problemă: Lipsa posibilităților de a petrece timpul liber
Descriere: Una dintre problemele sesizate de locuitorii ZUM-urilor o reprezintă
insuficiența sau absența facilităților de petrecere a timpului liber, corelată și cu
lipsa de siguranță resimțită în spațiul din jurul blocurilor. O rezolvare a acestui
aspect ar putea conduce inclusiv la strângerea legăturilor sociale în interiorul zonei
și chiar cu locuitorii zonelor învecinate.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități
educative, culturale, recreative și sociale
D. Ocupare
Problemă: Capacitatea redusă de obținere și/sau menținere a unui loc de muncă,
cu efect direct asupra veniturilor mici și nivelului de trai al populației din ZUM-uri
Descriere: Proporția persoanelor de 15-64 de ani care nu sunt încadrate în muncă
și nu urmează o formă de educație este, în medie, de 40%, în cele două ZUM-uri
incluse în teritoriul SDL. Una dintre cauzele principale ale acestei situații o
consideră nivelul redus de educație al adulților și refuzul acestora de a conștientiza
importanța continuării educației pentru creșterea nivelului de calificare. De
asemenea, locuitorii se consideră marginalizați fie din cauza etniei rome, fie din
cauza faptului că locuiesc în ZUM-uri. O urmare directă a acestui aspect o constituie
veniturile mici ale locuitorilor, cu efecte negative asupra nivelului de trai, resimțite
de locuitori prin faptul că reușesc cu greu să susțină cheltuielile de întreținere
lunară și nu reușesc să economisească.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
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Măsuri propuse:
Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare
pentru creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața muncii
Dezvoltarea de oferte de formare profesională continuă care să
corespundă cerințelor de pe piața forței de muncă
Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea
marginalizării sociale
Parteneriat cu mass-media pentru informarea asupra măsurilor
care sunt aplicate în ZUM-uri
Diversificarea și creșterea numărului de oferte de locuri de muncă
pentru populația din zonele urbane marginalizate
E. Educație
Problemă: Riscul de abandon școlar în rândul copiilor și tinerilor
Descriere: Riscul de abandon școlar este cauzat în primul rând de lipsurile materiale
ale familiilor, corelat cu numărul mare de copii.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în
vederea creșterii accesului și participării la educația timpurie și
reducerea părăsirii timpurii a școlii
Creșterea accesului și participării în învățământul primar și
secundar prin programe de consiliere, mediere, „școală după
școală”
Problemă: Starea infrastructurii educaționale
Descriere: Deteriorarea infrastructurii educaționale conduce la probleme în
desfășurarea activităților specifice și în atragerea unui număr cât mai mare de copii.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: - Reabilitare, modernizare şi dotări Școala
Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Reabilitare, modernizare şi dotări Școala
Gimnazială „Nicolae Iorga”, Reabilitare, modernizare şi dotări Școala Gimnazială
nr.3, Reabilitare, modernizare şi dotări Colegiul Național „Unirea”
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii
educaționale
Problemă: Nivelul de educație al adulților
Descriere: Populația din ZUM-uri prezintă un procent ridicat de adulți cu un nivel
redus de educație, ceea ce conduce inclusiv la scăderea oportunității de a obține
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un loc de muncă. În plus, lipsa educației nu este privită de persoanele respective
drept o problemă, ei neconsiderând că o completare a studiilor ar conduce la
accesul la un loc de muncă mai bun sau la alte beneficii.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației pe tot
parcursul vieții
Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru
creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața muncii
Dezvoltarea de oferte de formare profesională continuă care să
corespundă cerințelor de pe piața forței de muncă
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative,
culturale, recreative și sociale
F. Acces la servicii
Problemă: Accesul redus la protecție socială și servicii sociale
Descriere:
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Dezvoltarea Participativă A Comunității
(Participatory Community Development – P.C.D.) – proiect național
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a
persoanelor din grupurile vulnerabile
Crearea unor rețele de sprijin pentru persoanele asistate prin
promovarea și dezvoltarea voluntariatului
Facilitarea accesului persoanelor în situații de risc la servicii de
informare și consiliere
Problemă: Accesul redus la servicii medicale
Descriere: Accesul redus la serviciile medicale se datorează în principal numărului
destul de mare de persoane care nu au carduri de sănătate sau care nu sunt înscrise
la un medic de familie. Această problemă este corelată direct și cu lipsa sau
insuficiența veniturilor, datorată situației ocupării la nivelul populației din ZUM-uri.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
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Măsuri propuse:
Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra beneficiilor
educației pentru sănătate, igienei, educației sexuală și planificării
familiale
G. Comunitate
Problemă: Drogurile, violența și prostituția
Descriere: Problema drogurilor este semnalată ca fiind una dintre principalele
aspecte cu influențe negative asupra siguranței copiilor și tinerilor, fiind urmată de
cea a prostituției. De asemenea, locuitorii manifestă o stare de temere datorată
actelor de violență.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Sistem de supraveghere pentru creșterea
siguranței și prevenirea criminalității în Cartier Sud
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM
Bahne
Realizarea de campanii ale Poliției pentru securizarea zonei, prin
care să fie ridicat nivelul de siguranță perceput de populația din
ZUM-uri.
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri
Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra beneficiilor
educației pentru sănătate, igienei, educației sexuală și planificării
familiale
H. Imagine publică
Problemă: Imaginea negativă a zonei
Descriere: Imaginea ZUM-urilor este una negativă, existând o lipsă de comunicare
și relații cu locuitorii din zona învecinată. Deși nu există conflicte grave între
locuitorii ZUM și ZUF aferent, cetățenii din ZUM-uri sunt marginalizați și considerați
o sursă generatoare de acte violente și comportament neadecvat, inclusiv în ceea
ce privește copiii.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Resurse ce pot fi utilizate: umane – membri GAL, societatea civilă, actori din
sectorul privat; economice: surse de finanțare POR, POCU, buget local, resurse
private.
Măsuri propuse:
Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea
marginalizării sociale
Parteneriat cu mass-media pentru informarea asupra măsurilor
care sunt aplicate în ZUM-uri
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative,
culturale, recreative și sociale
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În tabelul următor este prezentată lista sintetică a măsurilor propuse pentru
rezolvarea problemelor din ZUM-uri, cu identificarea obiectivului strategic căreia îi
corespunde fiecare dintre acestea și grupul țintă căruia i se adresează.
Lista sintetică a măsurilor propuse pentru rezolvarea problemelor din ZUM-uri
Nr.
Măsură
Obiectiv specific corespunzător
Grup
crt.
țintă
1. Reabilitarea infrastructurii Dezvoltarea infrastructurii locale în Populație
de
utilități/repararea vederea îmbunătățirii calității ZUM-uri
instalațiilor comune
locuințelor și asigurarea unor
condiții decente de locuire în ZUMuri.
2. Reabilitarea
și Dezvoltarea infrastructurii locale în Populație
modernizarea
blocurilor vederea îmbunătățirii calității ZUM-uri
care conțin locuințe sociale, locuințelor și asigurarea unor
amenajare spații agrement condiții decente de locuire în ZUMadiacente
uri.
Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate
3. Reabilitarea și extinderea Dezvoltarea infrastructurii locale în Populație
iluminatului public în ZUM- vederea îmbunătățirii calității ZUM-uri
uri
locuințelor și asigurarea unor
condiții decente de locuire în ZUMuri.
4. Reabilitarea infrastructurii Reabilitarea și amenajarea spațiului Populație
rutiere
destinate public urban din zonele urbane ZUM-uri
deplasărilor
pietonale: marginalizate, în vederea creșterii Populație
trotuare și alei între blocuri calității vieții locuitorilor
ZUF-uri
5. Amenajarea de parcări Reabilitarea și amenajarea spațiului Populație
rezidențiale
public urban din zonele urbane ZUM-uri
marginalizate, în vederea creșterii Populație
calității vieții locuitorilor
ZUF-uri
6. Campanii de salubrizare și -Reabilitarea
și
amenajarea Populație
igienizare a zonei, cu spațiului public urban din zonele ZUM-uri
implicarea comunității
urbane marginalizate, în vederea
creșterii calității vieții locuitorilor;
-Sensibilizarea populației din ZUMuri asupra problemelor existente și
promovarea voluntariatului pentru
rezolvarea acestora;
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7.

Amenajarea de locuri de
joacă pentru copii/spații
verzi

8.

Crearea
unui
Centru
Multifuncțional
pentru
activități
educative,
culturale, recreative și
sociale

9.

Organizarea și promovarea
de
cursuri
de
formare/calificare pentru
creșterea nivelului de acces
și de menținere pe piața
muncii

10. Dezvoltarea de oferte de
formare
profesională
continuă
care
să
corespundă cerințelor de pe
piața forței de muncă

11. Campanii de conștientizare
publică pentru prevenirea
marginalizării sociale

12. Parteneriat cu mass-media
pentru informarea asupra
măsurilor care sunt aplicate
în ZUM-uri

-Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate.
Reabilitarea și amenajarea spațiului
public urban din zonele urbane
marginalizate, în vederea creșterii
calității vieții locuitorilor
Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate.
Reabilitarea și amenajarea spațiului
public urban din zonele urbane
marginalizate, în vederea creșterii
calității vieții locuitorilor
Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate.
Creșterea nivelului de ocupare a
locuitorilor din zonele urbane
marginalizate
prin
sprijinirea
inițiativelor antreprenoriale de
creare de noi locuri de muncă și prin
îmbunătățirea
abilităților
și
competențelor profesionale ale
adulților din ZUM-uri
Creșterea nivelului de ocupare a
locuitorilor din zonele urbane
marginalizate
prin
sprijinirea
inițiativelor antreprenoriale de
creare de noi locuri de muncă și prin
îmbunătățirea
abilităților
și
competențelor profesionale ale
adulților din ZUM-uri
Sensibilizarea populației din ZUMuri asupra problemelor existente și
promovarea voluntariatului pentru
rezolvarea acestora
Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate
Sensibilizarea populației din ZUMuri asupra problemelor existente și
promovarea voluntariatului pentru
rezolvarea acestora
Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate
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Populație
ZUM-uri
Populație
ZUF-uri

Populație
ZUM-uri
Populație
ZUF-uri

Populație
ZUM-uri

Populație
ZUM-uri

Populație
ZUM-uri
Populație
ZUF-uri

Populație
ZUM-uri
Populație
ZUF-uri

13. Diversificarea și creșterea
numărului de oferte de
locuri de muncă pentru
populația din zonele urbane
marginalizate

14. Reabilitarea, modernizarea
și echiparea infrastructurii
educaționale

15. Campanii de conștientizare
a beneficiilor educației în
vederea creșterii accesului
și participării la educația
timpurie
și
reducerea
părăsirii timpurii a școlii
16. Creșterea
accesului
și
participării în învățământul
primar și secundar prin
programe de consiliere,
mediere, „școală după
școală”
17. Campanii de conștientizare
a beneficiilor educației pe
tot parcursul vieții

Creșterea nivelului de ocupare a
locuitorilor din zonele urbane
marginalizate
prin
sprijinirea
inițiativelor antreprenoriale de
creare de noi locuri de muncă și prin
îmbunătățirea
abilităților
și
competențelor profesionale ale
adulților din ZUM-uri
Sporirea accesului la educația
timpurie a copiilor din grupurile
dezavantajate, precum și a
accesului
și
participării
în
învățământul ante și preșcolar,
primar și secundar
Sporirea accesului la educația
timpurie a copiilor din grupurile
dezavantajate, precum și a
accesului
și
participării
în
învățământul ante și preșcolar,
primar și secundar
Sporirea accesului la educația
timpurie a copiilor din grupurile
dezavantajate, precum și a
accesului
și
participării
în
învățământul ante și preșcolar,
primar și secundar
Creșterea nivelului de ocupare a
locuitorilor din zonele urbane
marginalizate
prin
sprijinirea
inițiativelor antreprenoriale de
creare de noi locuri de muncă și prin
îmbunătățirea
abilităților
și
competențelor profesionale ale
adulților din ZUM-uri
Creșterea nivelului de acces la
servicii sociale și medicale pentru
locuitorii ZUM-urilor

Populație
ZUM-uri

Populație
ZUM-uri
Populație
ZUF-uri

Populație
ZUM-uri

Populație
ZUM-uri

Populație
ZUM-uri

18. Înființarea unor centre
Populație
multifuncționale
de
ZUM-uri
sprijinire a persoanelor din
grupurile vulnerabile
19. Crearea unor rețele de Creșterea nivelului de acces la Populație
sprijin pentru persoanele servicii sociale și medicale pentru ZUM-uri
asistate prin promovarea și locuitorii ZUM-urilor
dezvoltarea voluntariatului
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20. Facilitarea
accesului
persoanelor în situații de
risc la servicii de informare
și consiliere
21. Conștientizarea populației
din
ZUM-uri
asupra
beneficiilor
educației
pentru sănătate, igienei,
educației
sexuală
și
planificării familiale
22. Implementarea unui sistem
de supraveghere video în
ZUM Bahne

Creșterea nivelului de acces la Populație
servicii sociale și medicale pentru ZUM-uri
locuitorii ZUM-urilor
Creșterea nivelului de acces la Populație
servicii sociale și medicale pentru ZUM-uri
locuitorii ZUM-urilor
Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate

Dezvoltarea infrastructurii locale în Populație
vederea îmbunătățirii calității
ZUM
locuințelor și asigurarea unor
Bahne
condiții decente de locuire în ZUMuri
23. Realizarea de campanii ale Îmbunătățirea imaginii publice a Populație
Poliției pentru securizarea zonelor urbane marginalizate
ZUM-uri
zonei, prin care să fie ridicat
nivelul
de
siguranță
perceput de populația din
ZUM-uri.
6.1.1. Corelarea cu documentațiile strategice, inclusiv cu Planul de Mobilitate

Urbană
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani 2014-2023
este primul concept integrat la nivelul teritoriului, care a fost inițiat și dezvoltat de
municipiul Focșani, reprezentând o asumare din partea autorităților publice privind
creșterea calității modului de guvernare locală, îmbunătățirea procesului de luare a
deciziilor și atingerea rezultatelor. Corelarea Strategiei de Dezvoltare Locală cu SIDU
a Municipiului Focșani 2014-2023 este realizată atât la nivel de obiective, cât și la nivel
de măsuri și proiecte, așa cum a fost evidențiat în cap.5.2.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focșani 2014-2020 este
un document strategic, nivelul de detaliere a propunerilor (măsuri și proiecte) fiind
adaptat în consecință. Planul de acțiune este format din propuneri concrete a căror
implementare se estimează că va conduce la atingerea obiectivelor propuse în acord
cu viziunea privind mobilitatea viitoare în Municipiul Focșani. Astfel proiectele din
PMUD complementare cu măsurile de mobilitate urbană întreprinse în prezenta
lucrare sunt:

83

 Proiect nr.1 - Resistematizarea infrastructurii de transport rutier la nivelul
Municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității
deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale
 Proiect nr. 14 - Realizarea unor trasee pietonale
De asemenea, măsurile de prevenire și combatere a discriminării incluse în SDL
se corelează cu direcțiile de acțiune cuprinse în Cadrul UE pentru strategiile naționale
de integrare a romilor până în 2020, precum și cu Strategia Guvernului României de
incluziune a cetățenilor români aparținând comunității rome pentru perioada 20152020.
6.1.2. Contribuția măsurilor la temele secundare FSE

Măsurile prevăzute a fi aplicate prin Strategia de Dezvoltare Locală contribuie
la una sau mai multe dintre temele secundare FSE enumerate mai jos:
A. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
B. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor
C. Creșterea accesibilității, a utilizării și a calității TIC
D. Nediscriminarea
În tabelul de mai jos este prezentată corespondența între măsurile propuse și
temele secundare FSE menționate.
Nr
Măsură
Tema secundară
.
FSE la care
crt
contribuie
.
A B C D
1. Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea
X
instalațiilor comune
2. Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin
X
X
locuințe sociale, amenajare spații agrement adiacente
3. Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri
X
X
4. Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor
X
X
pietonale: trotuare și alei între blocuri
5. Amenajarea de parcări rezidențiale
X
6. Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu
X
implicarea comunității
7. Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi
X
X
8. Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități
X X
educative, culturale, recreative și sociale
9. Organizarea și promovarea de cursuri de
formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și
X X
de menținere pe piața muncii
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10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
22
.
23
.

Dezvoltarea de oferte de formare profesională continuă
care să corespundă cerințelor de pe piața forței de muncă
Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea
marginalizării sociale
Parteneriat cu mass-media pentru informarea asupra
măsurilor care sunt aplicate în ZUM-uri
Diversificarea și creșterea numărului de oferte de locuri
de muncă pentru populația din zonele urbane
marginalizate
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii
educaționale
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în
vederea creșterii accesului și participării la educația
timpurie și reducerea părăsirii timpurii a școlii
Creșterea accesului și participării în învățământul primar
și secundar prin programe de consiliere, mediere, „școală
după școală”
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației pe tot
parcursul vieții
Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a
persoanelor din grupurile vulnerabile
Crearea unor rețele de sprijin pentru persoanele asistate
prin promovarea și dezvoltarea voluntariatului
Facilitarea accesului persoanelor în situații de risc la
servicii de informare și consiliere
Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra
beneficiilor educației pentru sănătate, igienei, educației
sexuală și planificării familiale
Implementarea unui sistem de supraveghere video în
ZUM Bahne
Realizarea de campanii ale Poliției pentru securizarea
zonei, prin care să fie ridicat nivelul de siguranță perceput
de populația din ZUM-uri.

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

6.1.3. Contribuția măsurilor la temele orizontale

În tabelul de mai jos sunt prezentate temele orizontale la care contribuie
măsurile identificate anterior.
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Măsură

Tema orizontală la
care contribuie

1.

Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea
instalațiilor comune
Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin
locuințe sociale, amenajare spații agrement
adiacente
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în
ZUM-uri
Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate
deplasărilor pietonale: trotuare și alei între blocuri
Amenajarea de parcări rezidențiale
Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu
implicarea comunității
Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații
verzi
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru
activități educative, culturale, recreative și sociale
Organizarea și promovarea de cursuri de
formare/calificare pentru creșterea nivelului de
acces și de menținere pe piața muncii
Dezvoltarea de oferte de formare profesională
continuă care să corespundă cerințelor de pe piața
forței de muncă
Campanii de conștientizare publică pentru
prevenirea marginalizării sociale
Parteneriat cu mass-media pentru informarea
asupra măsurilor care sunt aplicate în ZUM-uri
Diversificarea și creșterea numărului de oferte de
locuri de muncă pentru populația din zonele
urbane marginalizate
Reabilitarea, modernizarea și echiparea
infrastructurii educaționale
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației
în vederea creșterii accesului și participării la

Dezvoltare
durabilă
Egalitate de
șanse
Nondiscriminare
Egalitate
între femei
și bărbați

Nr.
crt.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
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X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

educația timpurie și reducerea părăsirii timpurii a
școlii
Creșterea accesului și participării în învățământul
primar și secundar prin programe de consiliere,
mediere, „școală după școală”
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației
pe tot parcursul vieții
Înființarea unor centre multifuncționale de
sprijinire a persoanelor din grupurile vulnerabile
Crearea unor rețele de sprijin pentru persoanele
asistate prin promovarea și dezvoltarea
voluntariatului
Facilitarea accesului persoanelor în situații de risc
la servicii de informare și consiliere
Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra
beneficiilor educației pentru sănătate, igienei,
educației sexuală și planificării familiale
Implementarea unui sistem de supraveghere video
în ZUM Bahne
Realizarea de campanii ale Poliției pentru
securizarea zonei, prin care să fie ridicat nivelul de
siguranță perceput de populația din ZUM-uri.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

Măsurile marcate în tabelul de mai sus vor contribui la tema orizontală privind
dezvoltarea durabilă prin: reabilitarea infrastructurii și dotărilor edilitare, astfel încât
impactul acestora asupra mediului să fie minim; reducerea poluării provocate de
depozitarea deșeurilor menajere; reducerea consumului de materiale și energie în
spațiile construite; îmbunătățirea performanței energetice a sistemului de iluminat;
amenajarea de spații verzi. De asemenea, în implementarea proiectelor dezvoltate pe
baza intervențiilor incluse în măsurile specificate se va aplica principiul „poluatorul
plătește” și se vor încuraja achiziții de produse prietenoase cu mediul înconjurător,
cu un ciclu de viață corespunzător și un grad mare de reciclabilitate.
Ținând cont de grupul țintă căruia se adresează SDL, respectiv comunitățile
marginalizate, persoanele vulnerabile sau aflate în situații de risc, aproape toate
măsurile incluse în plan se adresează direct temelor orizontale legate de: egalitate de
șanse, non-discriminare, egalitate între femei și bărbați. În propunerile de proiecte pe
baza intervențiilor identificate drept necesare în această etapă se va specifica clar că
acestea se adresează întregii comunități, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,
religie, categorie socială, sex, vârstă, handicap și, în principal, apartenență la o
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categorie defavorizată. Măsurile propuse răspund unor nevoi și probleme identificate
prin metodele descrise în capitolele anterioare și au rolul de a asigura integrarea
comunității marginalizate cu restul populației municipiului și asigurarea egalității de
șanse și nediscriminării, prin oferirea unor condiții de viață cât mai apropiate de ale
celorlalți cetățeni.
6.1.4. Combaterea segregării rezidențiale

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Focșani, prin obiectivele
strategice și măsurile propuse, respectă condiționalitățile impuse de „Ghidul adresat
Statelor Membre pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții în combaterea
segregării teritoriale și școlare”, precum și regulamentele Fondului Social European și
al Fondului European pentru Dezvoltare Regională.
Acest aspect este asigurat prin respectarea celor două principii fundamentale
enunțate în Ghidul Comisiei Europene, respectiv: principiul non-segregării și principiul
desegregării.
Astfel, pentru ca măsurile propuse prin SDL să nu aibă ca efect segregarea, prin
planul de acțiune sunt propuse atât măsuri care să conducă la îmbunătățirea calității
vieții în comunitățile dezavantajate, cum ar fi reabilitarea și modernizarea blocurilor
care conțin locuințe sociale sau reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea
instalațiilor comune, cât și investiții de genul amenajării de locuri de joacă pentru
copii/spații verzi sau, mai ales, crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități
educative, culturale, recreative și sociale, care să conducă la crearea sau întărirea
relației între grupul vulnerabil și comunitatea majoritară, prin desfășurarea de
activități comune.
Principalul aspect al segregării sesizat în urma consultărilor publice și a
analizelor realizate în teritoriu prin Studiul de referință în constituie segregarea
rezidențială. Segregarea rezidențială are drept cauză distanța socială dintre
comunitatea marginalizată și ceilalți locuitori, datorat concentrării grupului segregat
în anumite blocuri sau pe anumite străzi.
În această situație la desegregarea comunității respective vor contribui
următoarele măsuri propuse prin Strategia de dezvoltare locală:
- Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor comune;
Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale, amenajare
spații agrement adiacente: prin aceste măsuri se va asigura un nivel de trai mai
bun pentru grupul segregat, care se va remarca inclusiv prin aspectul
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-

-

-

-

-

locuințelor, care nu va mai constitui un element de separare față de locuințele
similare din jur.
Reabilitarea și extinderea iluminatului public din ZUM, Reabilitarea
infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale: trotuare și alei între
blocuri; Amenajarea de parcări rezidențiale, Implementarea unui sistem de
supraveghere video în ZUM Bahne, Realizarea de campanii ale Poliției pentru
securizarea zonei, prin care să fie ridicat nivelul de siguranță perceput de
populația din ZUM-uri: măsurile enumerate vor avea efect direct și asupra
comunității majoritare din proximitatea locuințelor grupului segregat, prin
aceasta creându-se elemente comune, care să contribuie la desegregare.
Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității: măsura
nu numai că va contribui la desegregare prin eliminarea disconfortului creat
pentru comunitatea majoritară de starea locuințelor grupului segregat, dar va
conduce la desegregare și prin desfășurarea unor acțiuni comune, în cazul în
care se va reuși implicarea și a altor locuitori în aceste activități
Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi; Crearea unui Centru
Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale:
măsurile vor conduce la crearea de spații atrăgătoare de petrecere a timpului
liber prin diverse activități, atât pentru copii, cât și pentru adulți, contribuind
semnificativ la strângerea legăturilor dintre cele două comunități adiacente.
Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea
nivelului de acces și de menținere pe piața muncii; Dezvoltarea de oferte de
formare profesională continuă care să corespundă cerințelor de pe piața forței
de muncă; Diversificarea și creșterea numărului de oferte de locuri de muncă
pentru populația din zonele urbane marginalizate: toate aceste măsuri care
privesc ocupare vor include membri din ambele comunități, contribuind la
desegregare inclusiv prin interacțiunile de la locul de muncă.
Măsurile care privesc educația: Campanii de conștientizare a beneficiilor
educației în vederea creșterii accesului și participării la educația timpurie și
reducerea părăsirii timpurii a școlii; Creșterea accesului și participării în
învățământul primar și secundar prin programe de consiliere, mediere, „școală
după școală”; Campanii de conștientizare a beneficiilor educației pe tot
parcursul vieții, Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra beneficiilor
educației pentru sănătate, igienei, educației sexuală și planificării familiale și,
în special, Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale,
se adresează locuitorilor ambelor comunități, de ele beneficiind, de exemplu
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toți copiii din unitățile educaționale reabilitate, modernizare și echipate, nu
doar copii grupului marginalizat.
- Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a persoanelor din grupurile
vulnerabile, Crearea unor rețele de sprijin pentru persoanele asistate prin
promovarea și dezvoltarea voluntariatului, Facilitarea accesului persoanelor în
situații de risc la servicii de informare și consiliere: toate aceste măsuri au rolul
de a asista persoanele segregate, prin diminuarea problemelor sociale cu care
se confruntă, inclusiv prin voluntariat, acțiuni în care pot fi implicați și membri
ai comunității majoritare
- În fine, există măsuri care au un caracter clar dedicat desegregării, prin
schimbarea imaginii comunității segregate în ochii celor din jur, și nu numai,
prin: Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea marginalizării
sociale și Parteneriat cu mass-media pentru informarea asupra măsurilor care
sunt aplicate în ZUM-uri
Din mențiunile anterioare, reiese clar că măsurile și acțiunile care vizează
desegregarea îndeplinesc cele două criterii specifice, respectiv: răspund nevoilor
locale (ele fiind propuse pe baza problemelor constatate, așa cum s-a justificat în
cap.6.1.1) și contribuie la interacțiunea și colaborarea între comunitatea segregată
și comunitatea majoritară.
6.1.5. Asigurarea sustenabilității DLRC

Rolul principal în asigurarea sustenabilității intervenției DLRC îl are GAL, pe baza
măsurilor identificate în secțiunile anterioare.
Unul dintre elementele cheie în asigurarea sustenabilității îl are implicarea
comunității marginalizate. În acest sens, în planul de acțiune al SDL au fost incluse
activități de întărire a comunității marginalizate, bazate pe participarea voluntară a
rezidenților, cum ar fi următoarele:
- Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității
- Crearea și operaționalizarea centrului multifuncțional pentru activități
educative, culturale, recreative și sociale
- Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea marginalizării sociale
- Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în vederea creșterii
accesului și participării la educația timpurie și reducerea părăsirii timpurii a
școlii
- Campanii de conștientizare a beneficiilor educației pe tot parcursul vieții

90

- Crearea de rețele de sprijin pentru persoanele asistate prin promovarea și
dezvoltarea voluntariatului.
Implicarea comunității marginalizate va fi asigurată pe tot parcursul
implementării SDL, prin programarea activităților soft astfel încât să se desfășoare pe
toată perioada de implementare, așa cum rezultă din planificarea lor temporală.
O altă metodă prin care se va asigura sustenabilitatea este aceea de a asigura
responsabilizarea comunității marginalizate și motivarea acesteia, atât prin
implicarea directă (de exemplu în acțiunile de salubrizare sau în amenajarea centrului
multifuncțional), cât și prin definirea unui sistem de sancțiuni și condiționări care să
stimuleze populația să mențină și să întrețină rezultatele SDL (rețeaua de utilități,
curățenia și igiena, dotările centrului multifuncțional și ale unităților educaționale
etc.)
Relația cu comunitatea marginalizată va fi asigurată prin intermediul
facilitatorului, care are capacitatea de a comunica, mobiliza și ajuta comunitatea să
se organizeze, dar și prin intermediul membrilor GAL care fac parte din comunitatea
respectivă.
Un rol important revine și voluntarilor care vor asigura și furniza diverse servicii
necesare în zonă, în cooperare și sub supravegherea instituțiilor publice responsabile.
Acțiunile acestora se vor desfășura într-o manieră constantă și sistematică, avânduse în vedere o concentrare a eforturilor în acest sens în ZUM-uri, cu scopul atingerii
obiectivului integrării.
Crearea centrului multifuncțional pentru activități culturale, educative,
recreative și sociale va constitui, în sine, o metodă de a crea și a consolida sentimentul
de comuniune și de integrare, inclusiv prin atragerea în activitățile centrului și a
locuitorilor zonei urbane funcționale inclusă în SDL. Participarea la acțiuni comune va
contribui la eliminarea barierelor marginalizării sociale și la dezvoltarea unor legături
care să permită limitarea efectelor de genul neacceptării sau al conflictelor.
Integrarea măsurilor axate pe zonă cu cele sectoriale, un alt element cheie al
asigurării sustenabilității intervenției DLRC va fi asigurată prin implementarea în
teritoriul SDL a unor proiecte similare sau integrate cu cele de la nivelul municipiului,
cum ar fi reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat sau proiectele privind
mobilitatea durabilă (reabilitarea infrastructurii destinate deplasărilor pietonale),
proiectele privind amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi și
reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii educaționale. În condițiile în
care locuitorii ZUM vor sesiza includerea zonei marginalizate în astfel de proiecte
integrate și similitudinea dotărilor sau amenajărilor cu cele realizate și în alte zone ale
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orașului, se va crea un sentiment de apartenență și de coeziune cu restul populației,
care va stimula întreținerea și încercarea de a utiliza în mod optim noua
infrastructură, prin menținerea rezultatelor proiectelor implementate.
O metodă de asigurare a sustenabilității este reprezentată și de implicarea
sectorului privat în implementarea intervențiilor SDL. Acest lucru va fi asigurat, de
exemplu, prin consultarea reprezentanților acestui sector în măsurile legate de
organizarea și promovarea cursurilor de formare și calificare, astfel încât să se asigure
că acestea corespund cerințelor de pe piața forței de muncă. Prin realizarea acestei
corespondențe, se va asigura sustenabilitatea măsurilor prin creșterea nivelului de
acces și, mai ales, de menținere pe piața muncii, datorită faptului că absolvenții
acestor cursuri vor avea calificările necesare angajatorilor.
De asemenea, asigurarea sustenabilității va fi realizată și prin campaniile de
conștientizare a populației asupra măsurilor care au fost întreprinse, a beneficiilor și
efectului acestora, cu accent asupra necesității menținerii și întreținerii rezultatelor.
Această informare va fi realizată inclusiv printr-un parteneriat cu mass-media.
6.2. Măsuri prioritare
6.2.1. Prioritizarea măsurilor

În tabelul de mai jos este prezentată prioritizarea măsurilor propuse pentru
rezolvarea problemelor din ZUM-uri.
Prioritizarea măsurilor propuse pentru rezolvarea problemelor din ZUM-uri
Nr.
Măsură
Nivel de prioritate, în
crt.
opinia
APL
ZUM SP&SC
1. Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea
Mare Mare Mare
instalațiilor comune
2. Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin
locuințe sociale, amenajare spații agrement Mare Mare Mare
adiacente
3. Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUMMare Mare Mare
uri.
4. Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate
Mare Mare Mare
deplasărilor pietonale: trotuare și alei între blocuri
5. Amenajarea de parcări rezidențiale
Mediu Mediu Mic
6. Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu
Mare Mare Mare
implicarea comunității.
7. Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații
Mare Mare Mare
verzi.
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8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20
21.

22.
23.

Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități
educative, culturale, recreative și sociale
Organizarea și promovarea de cursuri de
formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces
și de menținere pe piața muncii
Dezvoltarea de oferte de formare profesională
continuă care să corespundă cerințelor de pe piața
forței de muncă
Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea
marginalizării sociale
Parteneriat cu mass-media pentru informarea asupra
măsurilor care sunt aplicate în ZUM-uri
Diversificarea și creșterea numărului de oferte de
locuri de muncă pentru populația din zonele urbane
marginalizate
Reabilitarea, modernizarea și echiparea
infrastructurii educaționale
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în
vederea creșterii accesului și participării la educația
timpurie și reducerea părăsirii timpurii a școlii
Creșterea accesului și participării în învățământul
primar și secundar prin programe de consiliere,
mediere, „școală după școală”
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației pe
tot parcursul vieții
Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire
a persoanelor din grupurile vulnerabile
Crearea unor rețele de sprijin pentru persoanele
asistate
prin
promovarea
și
dezvoltarea
voluntariatului
Facilitarea accesului persoanelor în situații de risc la
servicii de informare și consiliere
Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra
beneficiilor educației pentru sănătate, igienei,
educației sexuală și planificării familiale
Implementarea unui sistem de supraveghere video în
ZUM Bahne
Realizarea de campanii ale Poliției pentru securizarea
zonei, prin care să fie ridicat nivelul de siguranță
perceput de populația din ZUM-uri

93

Mare

Mare

Mare

Mare

Mare

Mare

Mediu Mediu

Mare

Mare

Mare

Mare

Mediu

Mic

Mic

Mare

Mare

Mare

Mare

Mare

Mare

Mare

Mediu Mediu

Mare

Mare

Mare

Mare

Mic

Mare

Mare
Mediu

Mediu Mediu
Mic

Mic

Mediu Mediu Mediu
Mare

Mare

Mare

Mare

Mare

Mare

Mic

Mic

Mic

APL – Autorități publice locale
ZUM – Zona urbană marginalizată
SP&SC – Sector privat și societatea civilă
Prioritizarea măsurilor s-a realizat printr-un proces de implicare a comunității,
ținându-se cont de opiniile partenerilor GAL, așa cum este specificat în tabelul
anterior.
Una dintre metodele de implicare a comunității în stabilirea măsurilor prioritare
a fost abordarea acestui subiect în întrunirile comunitare realizate în cele 2 ZUM-uri.
Modalitatea de prioritizare a fost una concretă, prin care persoanele prezente la
consultare au avut posibilitatea de a marca cu ajutorul unor „puncte” ceea ce au
considerat cel mai important pentru comunitatea lor. Prin adaptarea și clasificarea
vizuală a listei de proiecte / intervenții (facilitare grafică prin desene), a fost posibil
accesul tuturor categoriilor de participanți din sală, fără discriminare, inclusiv a celor
care aveau dificultăți să scrie și să citească.
Lista finală a măsurilor prioritare a fost aprobată prin vot de CD al GAL, care a
stabilit și termenele de realizare și responsabilii pentru fiecare măsură, așa cum este
prezentat în tabelul de mai jos. În tabel sunt specificate și obiectivele specifice la
realizarea cărora contribuie fiecare dintre măsurile prioritare.

Măsură

Reabilitarea
infrastructurii
de
utilități/repararea
instalațiilor comune
Reabilitarea
și
modernizarea
blocurilor care conțin
locuințe
sociale,
amenajare
spații
agrement adiacente
Reabilitarea
și
extinderea
iluminatului public în
ZUM-uri

Lista finală de măsuri prioritare
Obiectiv specific
Termen Responsabil
de
realizare
Dezvoltarea infrastructurii locale
în vederea îmbunătățirii calității
2018locuințelor și asigurarea unor
CD al GAL
2023
condiții decente de locuire în
ZUM-uri.
Dezvoltarea infrastructurii locale
în vederea îmbunătățirii calității
locuințelor și asigurarea unor
2018condiții decente de locuire în
CD al GAL
2023
ZUM-uri.
Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate
Dezvoltarea infrastructurii locale
în vederea îmbunătățirii calității 2018CD al GAL
locuințelor și asigurarea unor
2023
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condiții decente de locuire în
ZUM-uri.
Reabilitarea
Reabilitarea
și
amenajarea
infrastructurii rutiere spațiului public urban din zonele
destinate deplasărilor urbane marginalizate, în vederea
pietonale: trotuare și creșterii calității vieții locuitorilor
alei între blocuri
Campanii
de -Reabilitarea și amenajarea
salubrizare
și spațiului public urban din zonele
igienizare a zonei, cu urbane marginalizate, în vederea
implicarea comunității creșterii calității vieții locuitorilor;
-Sensibilizarea populației din
ZUM-uri asupra problemelor
existente
și
promovarea
voluntariatului pentru rezolvarea
acestora;
-Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate.
Amenajarea de locuri Reabilitarea
și
amenajarea
de
joacă
pentru spațiului public urban din zonele
copii/spații verzi
urbane marginalizate, în vederea
creșterii calității vieții locuitorilor
Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate.
Crearea unui Centru Reabilitarea
și
amenajarea
Multifuncțional
spațiului public urban din zonele
pentru
activități urbane marginalizate, în vederea
educative, culturale, creșterii calității vieții locuitorilor
recreative și sociale
Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate.
Organizarea
și Creșterea nivelului de ocupare a
promovarea
de locuitorilor din zonele urbane
cursuri
de marginalizate prin sprijinirea
formare/calificare
inițiativelor antreprenoriale de
pentru
creșterea creare de noi locuri de muncă și
nivelului de acces și de prin îmbunătățirea abilităților și
menținere pe piața competențelor profesionale ale
muncii
adulților din ZUM-uri
Campanii
de -Sensibilizarea populației din
conștientizare publică ZUM-uri asupra problemelor
pentru
prevenirea existente
și
promovarea
marginalizării sociale
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20182023

CD al GAL

20182023

CD al GAL

20182023

CD al GAL

20182023

CD al GAL

20182023

CD al GAL

20182023

CD al GAL

Diversificarea
și
creșterea numărului
de oferte de locuri de
muncă
pentru
populația din zonele
urbane marginalizate

Creșterea accesului și
participării
în
învățământul primar și
secundar
prin
programe
de
consiliere, mediere,
„școală după școală”
Reabilitarea,
modernizarea
și
echiparea
infrastructurii
educaționale
Conștientizarea
populației din ZUM-uri
asupra
beneficiilor
educației
pentru
sănătate,
igienei,
educației sexuală și
planificării familiale
Implementarea unui
sistem
de
supraveghere video în
ZUM Bahne

voluntariatului pentru rezolvarea
acestora
-Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate
Creșterea nivelului de ocupare a
locuitorilor din zonele urbane
marginalizate prin sprijinirea
inițiativelor antreprenoriale de
creare de noi locuri de muncă și
prin îmbunătățirea abilităților și
competențelor profesionale ale
adulților din ZUM-uri
Sporirea accesului la educația
timpurie a copiilor din grupurile
dezavantajate, precum și a
accesului și participării în
învățământul ante și preșcolar,
primar și secundar
Sporirea accesului la educația
timpurie a copiilor din grupurile
dezavantajate, precum și a
accesului și participării în
învățământul ante și preșcolar,
primar și secundar.
Creșterea nivelului de acces la
servicii sociale și medicale pentru
locuitorii ZUM-urilor
Îmbunătățirea imaginii publice a
zonelor urbane marginalizate

Dezvoltarea infrastructurii locale
în vederea îmbunătățirii calității
locuințelor și asigurarea unor
condiții decente de locuire în
ZUM-uri

20182023

CD al GAL

20182023

CD al GAL

20182023

CD al GAL

20182023

CD al GAL

6.2.2. Abordarea integrată

Planul de acțiune al SDL a fost stabilit ca urmare a consultării populației din
teritoriul SDL prin intermediul acțiunilor de realizare a Studiului de referință (interviuri
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Teritoriu
SDL
ZUM
Bahne
ZUM
Sud

la domiciliu și focus-grupuri cu participarea locuitorilor, dar și a reprezentanților
instituționali și a specialiștilor), precum și prin întrunirile comunitare, organizate de
facilitator. Participarea reprezentanților comunităților din ZUM-uri la ședințele GAL a
contribuit, de asemenea, la obținerea unei liste de măsuri prioritare care să aibă
efecte relevante pentru integrarea comunităților marginalizate din teritoriul SDL.
Planul de acțiune al SDL are o abordare integrată, atât la nivel teritorial, cât și
multisectorial.
Caracterul integrat al măsurilor incluse în planul de acțiune este relevat în
tabelul de mai jos, precum și în ANEXA 18.
Măsură
Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor
comune
Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe
sociale, amenajare spații agrement adiacente
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri
Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor
pietonale: trotuare și alei între blocuri
Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea
comunității
Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative,
culturale, recreative și sociale
Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare
pentru creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața
muncii
Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea
marginalizării sociale
Diversificarea și creșterea numărului de oferte de locuri de
muncă pentru populația din zonele urbane marginalizate
Creșterea accesului și participării în învățământul primar și
secundar prin programe de consiliere, mediere, „școală după
școală”
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii
educaționale
Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra beneficiilor
educației pentru sănătate, igienei, educației sexuală și planificării
familiale
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X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM
Bahne

X

Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea
instalațiilor comune
Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin
locuințe sociale, amenajare spații agrement adiacente
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUMuri
Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate
deplasărilor pietonale: trotuare și alei între blocuri
Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu
implicarea comunității
Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații
verzi
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități
educative, culturale, recreative și sociale
Organizarea și promovarea de cursuri de
formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces
și de menținere pe piața muncii
Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea
marginalizării sociale
Diversificarea și creșterea numărului de oferte de
locuri de muncă pentru populația din zonele urbane
marginalizate
Creșterea accesului și participării în învățământul
primar și secundar prin programe de consiliere,
mediere, „școală după școală”
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii
educaționale
Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra
beneficiilor educației pentru sănătate, igienei,
educației sexuală și planificării familiale
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X

X

X

X

Sănătate și
întărirea
comunității

Educație

Ocupare

Locuire

Măsură

Mobilitate

Infrastructură

Caracterul multisectorial al măsurilor incluse în planul de acțiune este
evidențiat în tabelul de mai jos, precum și în ANEXA 19.

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

Implementarea unui sistem de supraveghere video în
ZUM Bahne

X

X

X

FEDR
(Tangibile –
Hard)
FSE
(Intangibile
– Soft)

Complementaritatea între investițiile în infrastructură, de tip FEDR și măsurile
soft de tip FSE este evidențiată în tabelul de mai jos.

Măsură

Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor comune
Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale,
amenajare spații agrement adiacente
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri
Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale:
trotuare și alei între blocuri
Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității
Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative,
culturale, recreative și sociale
Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru
creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața muncii
Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în zonă
Creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar prin
programe de consiliere, mediere, „școală după școală”
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale
Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra beneficiilor educației
pentru sănătate, igienei, educației sexuală și planificării familiale
Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM Bahne

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

6.3. Lista indicativă de intervenții

Din măsurile prioritizate (la secțiunea 6.2.1), C.D. al GAL a stabilit o listă
preliminară a intervențiilor, acordând apoi punctaje pentru fiecare poziție, în funcție
de gradul de necesitate și de efectul potențial al fiecăreia dintre acestea.
Lista intervențiilor și punctajul obținut de acestea se regăsesc în tabelul
următor:
Măsură prioritară
Intervenție
Punctaj
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Reabilitarea infrastructurii de
utilități/repararea instalațiilor
comune
Reabilitarea și modernizarea
blocurilor care conțin
locuințe sociale, amenajare
spații agrement adiacente
Reabilitarea, modernizarea și
echiparea infrastructurii
educaționale

Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de utilități în blocurile din
Aleea Căminului
Reabilitarea și modernizarea locuințelor
sociale din str. Revoluției nr. 16 și 17,
amenajarea unor spații de agrement

Reabilitarea, modernizarea și dotarea
Creșei nr. 1
Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii educaționale ale Grădiniței
nr.16
Reabilitarea, modernizarea și echiparea
infrastructurii educaționale ale Grădiniței
nr.1
Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii educaționale ale Grădiniței
nr.10
Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii educaționale ale Grădiniței
nr.13
Reabilitarea și extinderea
Reabilitarea și extinderea iluminatului
iluminatului public în ZUM-uri public pe străzile: Aleea Stadionului, Str.
Constructorului, Aleea 1 Iunie, Aleea
Echității, Str. Revoluției, Aleea Parc
Reabilitarea și extinderea iluminatului
public pe străzile: Cezar Bolliac, Al.
Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului, Bahne,
Pictor Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei,
Rarău, Panduri
Reabilitarea infrastructurii
Reabilitarea infrastructurii rutiere
rutiere destinate deplasărilor destinate deplasărilor pietonale: trotuare
pietonale: trotuare și alei
și alei între blocuri, pe străzile Cezar
între blocuri
Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea
Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr.
Telemac, Dornei, Rarău, Panduri
Campanii de salubrizare și
Campanii de conștientizare asupra
igienizare a zonei, cu
necesității de salubrizare și igienizare a
implicarea comunității
zonei și implicarea comunității în
realizarea acestora
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7,9

9,8

9,5
7,5

9,2

9,2

9,2

8,5

7,5

7,0

9,5

Amenajarea de locuri de
Reabilitarea și modernizarea locului de
joacă pentru copii/spații verzi joaca de pe str. Crețu Florin (bloc
Moonen)
Amenajarea de spații verzi pe străzile
Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea
Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr.
Telemac, Dornei, Rarău, Panduri
Amenajarea unui teren multisport
Crearea unui Centru
Crearea unui Centru Multifuncțional
Multifuncțional pentru
pentru activități educative, culturale,
activități educative, culturale, recreative și sociale
recreative și sociale
Operaționalizarea unui Centru
Multifuncțional pentru activități
educative, culturale, recreative și sociale
Organizarea și promovarea
Organizarea și promovarea de cursuri de
de cursuri de
formare/calificare pentru creșterea
formare/calificare pentru
nivelului de acces și de menținere pe
creșterea nivelului de acces și piața muncii
de menținere pe piața muncii
Diversificarea și creșterea
Stimularea și promovarea inițiativelor
numărului de oferte de locuri antreprenoriale în zonă
de muncă pentru populația
Organizarea de târguri de oferte de
din zonele urbane
muncă, dedicate persoanelor din
marginalizate
comunitățile marginalizate
Creșterea accesului și
Organizarea și promovarea de acțiuni
participării în învățământul
care să conducă la creșterea accesului și
primar și secundar prin
participării în învățământul timpuriu
programe de consiliere,
mediere, „școală după
școală”
Conștientizarea populației din Campanii de informare: educație pentru
ZUM-uri asupra beneficiilor
sănătate, igienă, educație sexuală și
educației pentru sănătate,
planificare familială
igienei, educației sexuală și
planificării familiale
Campanii de conștientizare
Campanii de conștientizare și informare
publică pentru prevenirea
în domeniul combaterii discriminării și
marginalizării sociale
segregării
Implementarea unui sistem
Implementarea unui sistem de
de supraveghere video în
supraveghere video în ZUM Bahne, pe
ZUM Bahne
străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni,
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8,8

7,8

7,5
9,0

9,0

9,5

8,5
8,5

9,0

9,0

9,5

7,5

Aleea Căminului, Bahne, Pictor
Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău,
Panduri
Ținând cont de punctajele specificate în tabelul anterior și de limitele de buget
impuse pentru finanțarea SDL, au fost menținute intervențiile care au obținut peste
8,0 puncte, pentru a fi incluse în lista indicativă de intervenții pe baza căreia GAL va
dezvolta viitoarele proiecte POR sau POCU pe care intenționează să le depună spre
finanțare în etapa III a mecanismului DLRC, în cazul în care SDL este selectată în etapa
a-II-a. Intervențiile cu punctaje mai mici de 8,0 puncte au fost, de asemenea, incluse
în lista indicativă de intervenții, dar cu finanțare din alte surse.
Intervențiile propuse în lista indicativă de intervenții răspund nevoilor
pregnante de dezvoltare identificate pentru soluționarea problemelor ZUM vizate
prin SDL. Totodată, acestea sunt coerente cu activitățile eligibile finanțate din POCU
(AP 5, Obiectivul specific 5.1) și cu cele din POR (AP 9, Obiectivul specific 9.1.).
În tabelul următor sunt specificate tipul intervențiilor incluse în Lista indicativă
de intervenții și sursa de finanțare a acestora:
Intervenție
Tip
Sursă de
finanțare
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilități în POR Alte surse (FEDR
blocurile din Aleea Căminului
alte axe + buget
local)
Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str.
POR
FEDR +
Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea unor spații de
cofinanțare
agrement
națională
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1
POR
FEDR +
cofinanțare
națională
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii
POR Alte surse (FEDR
educaționale ale Grădiniței nr.16
alte axe + buget
local)
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii
POR
FEDR +
educaționale ale Grădiniței nr. 1
cofinanțare
națională
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii
POR
FEDR +
educaționale ale Grădiniței nr. 10
cofinanțare
națională
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii
POR
FEDR +
educaționale ale Grădiniței nr. 13
cofinanțare
națională
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Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe străzile:
Aleea Stadionului, Str. Constructorului, Aleea 1 Iunie,
Aleea Echității, Str. Revoluției, Aleea Parc
Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe străzile:
Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului,
Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău,
Panduri
Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor
pietonale: trotuare și alei între blocuri, pe străzile Cezar
Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului, Bahne,
Pictor Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău, Panduri
Reabilitarea și modernizarea locului de joaca de pe str.
Crețu Florin (bloc Moonen)

POR

Amenajarea de spații verzi pe străzile Cezar Bolliac, Al.
Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului, Bahne, Pictor
Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău, Panduri
Amenajarea unui teren multisport

POR

Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități
educative, culturale, recreative și sociale

POR

Operaționalizarea unui Centru Multifuncțional pentru
activități educative, culturale și recreative

POCU

POR

POR

Alte surse (FEDR
alte axe + buget
local)

POR

Alte surse (FEDR
alte axe + buget
local)
Alte surse (FEDR
alte axe + buget
local)
Alte surse (FEDR
alte axe + buget
local)
FEDR +
cofinanțare
națională
FSE +
cofinanțare
națională
FSE +
cofinanțare
națională
FSE +
cofinanțare
națională
FSE +
cofinanțare
națională
FSE +
cofinanțare
națională
FSE +
cofinanțare
națională

POR

Organizarea și promovarea de cursuri de
POCU
formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și
de menținere pe piața muncii
Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în POCU
zonă
Organizarea și promovarea de acțiuni care să conducă la POCU
creșterea accesului și participării în învățământul
timpuriu
Campanii de conștientizare asupra necesității de
POCU
salubrizare și igienizare a zonei și implicarea comunității
în realizarea acestora
POCU
Organizarea de târguri de oferte de muncă, dedicate
persoanelor din comunitățile marginalizate
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Alte surse (FEDR
alte axe + buget
local)
Alte surse (FEDR
alte axe + buget
local)

Campanii de informare: educație pentru sănătate,
igienă, educație sexuală și planificare familială
Campanii de conștientizare și informare în domeniul
combaterii discriminării și segregării
Implementarea unui sistem de supraveghere video în
ZUM Bahne, pe străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță,
Lupeni, Aleea Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr.
Telemac, Dornei, Rarău, Panduri

POCU

FSE +
cofinanțare
națională
POCU
FSE +
cofinanțare
națională
POR Alte surse (FEDR
alte axe + buget
local)

Matricea de corespondență privind complementaritatea intervențiilor
subsumate listei indicative de intervenții prezentată anterior, pentru care se
intenționează solicitarea finanțării din POCU, POR, alte surse, este prezentată în
ANEXA 20. Fișele intervențiilor din lista indicativă sunt prezentate în ANEXA 21.
Numărul de persoane din zonele urbane marginalizate, pentru care se
intenționează ieșirea din sărăcie sau excluziune socială este 1420 (grupul țintă pentru
intervențiile finanțate din POCU, care va beneficia și de intervențiile complementare
finanțate din POR).
Metodele prin care GAL-ul va crește șansele de sustenabilitate a intervențiilor
propuse în cadrul listei indicative de intervenții sunt următoarele:
- Introducerea drept criteriu de selecție a organizației care aplică a experienței
cu tipul de grup țintă aferent fiecărui proiect
- Conștientizarea populației asupra importanței menținerii și întreținerii
rezultatelor investițiilor realizate
- Crearea unui sistem de sancțiuni și condiționări prin care comunitatea să fie
motivată și responsabilizată
- Implicarea sectorului privat în asigurarea sustenabilității prin introducerea
drept criteriu de selecție a organizației care aplică a unor puncte acordate
pentru asigurarea sustenabilității din surse proprii, pentru o anumită perioadă
după implementarea proiectului.
- Asumarea de către GAL a asigurării responsabilității introducerii unor criterii
care să asigure sustenabilitatea activităților din proiect pentru cel puțin 12 luni
după finalizarea perioadei de finanțare prin DLRC.
Prin urmare, sustenabilitatea intervențiilor va fi asigurată și asumată de către
GAL și de către beneficiarii de finanțare în cadrul SDL.
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8. Planul financiar

Obiectiv specific/măsură

Durată (ani)

În tabelul următor este evidențiat bugetul total necesar pentru implementarea Planului de Acțiune (măsurile și intervențiile
prioritizate în capitolele anterioare). În tabel sunt precizate estimările orientative pe obiective specifice, măsuri și intervenții
corespunzătoare acestora, fiind evidențiate sursele de finanțare. De asemenea, au fost incluse cheltuielile estimative de
funcționare ale GAL. Precizăm că au fost respectate toate condițiile impuse relativ la repartiția procentuală a cheltuielilor.
Menționăm că măsurile prioritare care contribuie la realizarea mai multor obiective specifice sunt incluse doar la obiectivul
asupra căruia au cea mai mare influență.

Tipuri de intervenții

Obiectiv specific 1
Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea îmbunătățirii calității
locuințelor și asigurarea unor condiții decente de locuire în ZUMuri
Măsură prioritară
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea infrastructurii
Reabilitarea și modernizarea
1,5
de utilități/repararea
infrastructurii de utilități în blocurile
instalațiilor comune
din Aleea Căminului
Măsură prioritară
"Intervenții de tip POR (hard):
1,5
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Alte
POCU
fonduri
POR (EUR)
(EUR)
(POR-Alte Cost total
(FEDR +
(FSE +
axe
estimat
cofinanțare
cofinanțare finanțare,
(EUR)
națională)
națională) Buget local)
(EUR)
1.700.000

0

0

0

1.700.000

0

1.500.000 3.200.000

300.000

300.000

0 1.700.000

Reabilitarea și modernizarea
blocurilor care conțin
locuințe sociale, amenajare
spații agrement adiacente

Măsură prioritară
Reabilitarea și extinderea
iluminatului public în ZUMuri

Măsură prioritară
Implementarea unui sistem
de supraveghere video în
ZUM Bahne

Reabilitarea
și
modernizarea
locuințelor sociale din str. Revoluției
nr. 16 și 17, amenajarea unor spații
de agrement
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea
și
extinderea
iluminatului public pe străzile: Aleea
Stadionului, Str. Constructorului,
Aleea 1 Iunie, Aleea Echității, Str.
Revoluției, Aleea Parc
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea
și
extinderea
iluminatului public pe străzile: Cezar
Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea
Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu,
Dr. Telemac, Dornei, Rarău, Panduri
Intervenții de tip POR (hard):
Implementarea unui sistem de
supraveghere video în ZUM Bahne,
pe străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță,
Lupeni, Aleea Căminului, Bahne,
Pictor Grigorescu, Dr. Telemac,
Dornei, Rarău, Panduri

Obiectiv specific 2
Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din zonele
urbane marginalizate, în vederea creșterii calității vieții
locuitorilor
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1

0

0

550.000

550.000

1

0

0

350.000

350.000

1

0

0

300.000

300.000

0

0

530.000

530.000

Măsură prioritară
Reabilitarea infrastructurii
rutiere destinate
deplasărilor pietonale:
trotuare și alei între blocuri

Măsură prioritară
Amenajarea de locuri de
joacă pentru copii/spații
verzi

Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea infrastructurii rutiere
destinate deplasărilor pietonale:
trotuare și alei între blocuri, pe
1
străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță,
Lupeni, Aleea Căminului, Bahne,
Pictor Grigorescu, Dr. Telemac,
Dornei, Rarău, Panduri
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea și modernizarea locului
0,5
de joacă de pe str. Crețu Florin (bloc
Moonen)
Intervenții de tip POR (hard):
Amenajarea de spații verzi pe străzile
Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni,
0,5
Aleea Căminului, Bahne, Pictor
Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei,
Rarău, Panduri
Intervenții de tip POR (hard):
Amenajarea unui teren multisport
1

Obiectiv specific 3
Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din zonele urbane
marginalizate prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale de
creare de noi locuri de muncă și prin îmbunătățirea abilităților și
competențelor profesionale ale adulților din ZUM-uri
Măsură prioritară
Intervenții de tip POCU (soft):
1,5
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0

0

150.000

150.000

0

0

150.000

150.000

0

0

30.000

30.000

0

0

200.000

200.000

0

800.000

0

800.000

0

300.000

0

300.000

Organizarea și promovarea
de
cursuri
de
formare/calificare pentru
creșterea nivelului de acces
și de menținere pe piața
muncii
Măsură prioritară
Diversificarea și creșterea
numărului de oferte de
locuri de muncă pentru
populația din zonele urbane
marginalizate

Organizarea și promovarea de
cursuri de formare/calificare pentru
creșterea nivelului de acces și de
menținere pe piața muncii

Intervenții de tip POCU (soft):
1,5
Stimularea
și
promovarea
inițiativelor antreprenoriale în zonă

Intervenții de tip POCU (soft):
1,5
Organizarea de târguri de oferte de
muncă, dedicate persoanelor din
comunitățile marginalizate
Obiectiv specific 4
Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din grupurile
dezavantajate, precum și a accesului și participării în învățământul
ante și preșcolar, primar și secundar.
Măsură prioritară
Intervenții de tip POCU (soft):
Creșterea
accesului
și Organizarea și promovarea de
participării în învățământul acțiuni care să conducă la creșterea
primar și secundar prin accesului
și
participării
în 1,5
programe de consiliere, învățământul timpuriu
mediere, „școală după
școală”
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0

300.000

0

300.000

0

200.000

0

200.000

1.800.000

200.000

0

200.000

300.000 2.300.000

0

200.000

Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea,
modernizarea
dotarea Creșei nr. 1

Măsură prioritară
Reabilitarea, modernizarea
și echiparea infrastructurii
educaționale

și

Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea,
modernizarea
și
echiparea
infrastructurii
educaționale ale Grădiniței nr.16
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea,
modernizarea
și
echiparea
infrastructurii
educaționale ale Grădiniței nr.1
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea,
modernizarea
și
echiparea
infrastructurii
educaționale ale Grădiniței nr.10
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea,
modernizarea
și
echiparea
infrastructurii
educaționale ale Grădiniței nr.13

1

400.000

0

0

400.000

1

0

0

300.000

300.000

1

600.000

0

0

600.000

1

400.000

0

0

400.000

1

400.000

0

0

400.000

0

250.000

0

250.000

0

250.000

0

250.000

Obiectiv specific 5
Creșterea nivelului de acces la servicii sociale și medicale pentru
locuitorii ZUM-urilor
Măsură prioritară
Intervenții de tip POCU (soft):
Conștientizarea populației
1,5
din
ZUM-uri
asupra

109

beneficiilor educației pentru Campanii de informare: educație
sănătate, igienei, educației pentru sănătate, igienă, educație
sexuală
și
planificării sexuală și planificare familială
familiale
Obiectiv specific 6
Sensibilizarea populației din ZUM-uri asupra problemelor
existente și promovarea voluntariatului pentru rezolvarea
acestora
Intervenții de tip POCU (soft):
Măsură prioritară
Campanii de conștientizare asupra
Campanii de salubrizare și
necesității de salubrizare și igienizare
1,5
igienizare a zonei, cu
a zonei și implicarea comunității în
implicarea comunității
realizarea acestora
Obiectiv specific 7
Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate
Măsură prioritară
Intervenții de tip POR (hard):
Crearea
unui
Centru Crearea unui Centru Multifuncțional
1,5
Multifuncțional
pentru pentru activități educative, culturale,
activități
educative, recreative și sociale
culturale,
recreative
și Intervenții de tip POCU (soft):
sociale
Operaționalizarea
unui
Centru
Multifuncțional pentru activități 0,5
educative, culturale, recreative și
sociale
Măsură prioritară
Intervenții de tip POCU (soft):
1,5
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0

150.000

0

150.000

0

150.000

0

150.000

1.350.000

400.000

0 1.750.000

1.350.000

0

0 1.350.000

0

200.000

0

200.000

0

200.000

0

200.000

Campanii de conștientizare Campanii de conștientizare și
publică pentru prevenirea informare în domeniul combaterii
marginalizării sociale
discriminării și segregării
Costuri de funcționare legate de gestionarea implementării SDL și
animarea comunității
- Activități de monitorizare, evaluare și promovare SDL (Ex. Studiu
de evaluare a SDL; monitorizarea implementării SDL cu
participarea comunității etc.)
- Costuri de administrare GAL (costuri curente, costuri de personal
și de formare etc.)
TOTAL SDL
POR + POCU + alte fonduri (dacă este cazul)

300.000
0

4.850.000

(14,3% din
total POCU)
2.100.000

(69,8% din (30,2% din
total POR + total POR +
POCU)
POCU)
6.950.000

TOTAL POR+POCU
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0

300.000

2.330.000 9.280.000

ANEXA 1 – Planul cu delimitarea teritoriului
vizat de SDL, pe modelul PUG, și
fotografii relevante din
zonele/comunitățile marginalizate
vizate

DELIMITAREA TERITORIUL SDL MUNICIPIUL FOCȘANI

Zone Urbane Marginalizate incluse în teritoriul SDL
ZONA MARGINALIZATĂ BAHNE

ZONA MARGINALIZATĂ SUD

DELIMITAREA TERITORIULUI SDL PE STRĂZI ȘI NUMĂR
ZUM BAHNE
Are în componență imobilele
aflate la adresele: Str. Lupeni nr. 4,
4B, 6A, 6, 8; Str. Panduri nr. 4, 7, 9,
11; Str. Pictor N. Grigorescu nr. 4,
6, 8, 14; Aleea Căminului nr. 1‐13,
15.

ZUF BAHNE
înconjoară ZUM Bahne, având ca
limite exterioare următoarele
repere: la Nord – Str. Republicii
(între Str. Simion Bărnuțiu și Str.
Moldova), Str. Cezar Bolliac, Str.
Poenița, str. Bistrița; la Est – Str.
Siretului, Str. Lupeni, Str. Panduri;
la Sud – Bd. Brăilei (între Str.
Panduri și Str. Bucegi), la Vest –
Str. Bucegi (între Bd. Brăilei și Str.
Alexandru Vlahuță), Str. Cuza
Vodă (între Str. Alexandru Vlahuță
și Bd. Dimitrie Cantemir), Bd.
Dimitrie Cantemir, Str. Simion
Bărnuțiu.

ZUM SUD
Are în componență imobilele
aflate la adresele: Aleea 1 Iunie nr.
2, 4, 6, 8, 17, 21; Str. Revoluției nr.
1‐17, 19, 29,30; Aleea Echității nr.
25, 29, 31

ZUF SUD
înconjoară ZUM Sud, având ca
limite exterioare următoarele
străzi: la Nord – Aleea Echității,
Str. Căpitan Crețu Florin; la Est –
Calea Munteniei, Str. Revoluției,
Str. Cornel Coman, Aleea Sudului;
la Sud – limita sudică a Stadionului
Milcovul; la Vest – Bd. București

FOTOGRAFII ZUM BAHNE

FOTOGRAFII ZUM SUD

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

Capitolul I
Metodologia de realizare a sondajului de opinie în Teritoriul SDL, Focșani
1. Universul cercetării, delimitări
Este reprezentat de totalitatea de gospodării existente în zona desemnată drept Teritoriu al
Strategiei de Dezvoltare Local.
Acest studiu se adresează reprezentanților gospodăriilor, având în vedere tematica propusă.
GAL Focșani a desemnat acest teritoriu ca fiind: două UTR (12 și 21), care conțin fiecare câte o
Zonă Urbană Marginalizată, denumite sintetic Bahne (UTR 21) și Sud (UTR 12).
Conform datelor oficiale furnizate de către autoritățile locale, populația la nivelul teritoriului SDL
este:

UTR 12 ‐ SUD
total UTR
Zona 1 ‐ zona specială (ZUM)
Zona 2 ‐ de proximitate ZUM
Zona 3 ‐ extinsă (restul UTR)

populație pondere
Legendă:
Zona 1 = Zona Urbană Marginalizată 1

14212
1027
2517
10668

7,2%
17,7%
75,1%

UTR 21 ‐ Bahne
total UTR
Zona 1 ‐ zona specială (ZUM)
Zona 2 ‐ de proximitate ZUM
Zona 3 ‐ extinsă (restul UTR)

10839
1744
2693
6402

16,1%
24,8%
59,1%

total UTR‐uri
total zone speciale (ZUM)
total zone de proximitate ZUM
total zone extinse

25051
2771
5210
17070

11,1%
20,8%
68,1%

Zona 2 = Este Zona de proximitate care
înconjoară Zona 1.
Zona 1 + Zona 2 = teritoriul poligonului
delimitat în cadrul Atlasului realizat de
Banca Mondială.
Zona 3 = restul teritoriului SDL.
Zona 2 + Zona 3 = Zona Urbană
Funcțională (ZUF).

Am presupus densitatea medie de persoane dintr‐o gospodărie drept o constantă în toate zonele
eșantionului, ceea ce ne‐a permis să utilizăm mai departe, în calculul de eșantion, aceste ponderi
de populație/gospodării.
2. Tipul eșantionului
Eșantionul este unul:
‐ Stratificat, în funcție de împărțirea pe zone a universului cercetării (UTR și zonele 1, 2, 3) și în
functie de densitatea populației/gospodăriilor pe străzile din zona studiată,
‐ Aleator, folosind o rută aleatoare și un pas statistic de 2 pentru selecția gospodăriilor din
fiecare strat (în fiecare zonă și pe fiecare stradă selectată în eșantion),
‐ și cu filtrarea la ușă a respondenților din gospodării dintre persoanele care locuiesc
permanent acolo și cu responsabilități în acea familie (peste 18 ani, contribuie cu venituri sau

participă constant la cheltuieli); această chestiune a fost rezolvată printr‐o întrebare tip filtru
la începutul chestionarului.
3. Descrierea etapelor de eșantionare
Numărul de gospodării din zonele UTR și ZUM a fost calculat teoretic împărțind pentru fiecare
zonă, respectiv pentru fiecare stradă (sau segment de stradă) din zonă, numărul de persoane
cunoscut de la autoritățile locale (vezi tabelul de mai sus) la numărul mediu de persoane într‐o
gospodărie cunoscut (2,66 conform Recensământului din 2011). Așa cum am menționat, numărul
mediu de persoane dintr‐o gospodărie a fost presupus constant pentru toate zonele din eșantion.
Pentru a da o șansă egală tuturor gospodăriilor de a fi selectate în eșantion:
‐ Fiecărei zone (zona 1, 2, 3) din fiecare UTR (12 și 21) i s‐a repartizat un număr de interviuri (pe
bază de chestionar) de realizat proporțional cu ponderea populației din acea zonă în totalul
teritoriului SDL.
‐ Au fost incluse în eșantion toate străzile și segmentele de străzi din zonele de eșantion, cu
excepția a câteva cazuri de străzi cu populație și număr de gospodării extrem de redus.
‐ Pentru fiecare zonă de eșantion a fost alocat fiecărei străzi un număr de interviuri de realizat
proporțional cu ponderea populației/gospodăriilor de pe acea stradă.
‐ Pe o stradă din eșantion, operatorii de sondaj au ales în mod aleator un punct de pornire, o
direcție (rută) de mers, alegând după un pas statistic de 2 clădirile sau ușile de bloc în care au
solicitat interviu. Deoarece zonele și străzile din eșantion au fost foarte limitate ca spațiu de
realizare, li s‐a permis operatorilor după epuizarea unui segment de stradă să revină la
adresele sărite inițial, după parcurgerea cu pasul statistic. De asemenea, în anumite cazuri, li
s‐a permis după epuizarea tuturor posibilităților de a efectua interviuri (chestionare) pe o
anumită stradă (segment de stradă) să poată efectua restul de interviuri pe o stradă imediat
învecinată (în prelungire, perpendiculară, paralelă), unde exista disponibilitate.
Pentru cele două Zone Urbane Marginalizate, denumite zona 1 în cadrul acestui eșantion, a fost
mărit pentru fiecare dintre ele numărul de interviuri (40) pentru a putea obține un număr minim
relevant de răspunsuri și informații despre populația în cauză. Pentru acest lucru, eșantionul din
zonele 2 și 3 din fiecare UTR a fost apoi recalculat ca pondere din zona rămasă, scăzând
populația/gospodăriile din zona 1 din total.
4. Dimensiunea eșantionului
4A. Eșantionul total calculat‐proiectat a avut o mărime de 500 de interviuri, cu o eroare statistică
de 3,57% ‐ la o populație de 25.051 persoane, respectiv un estimat de 9417 gospodarii. Nivelul de
încredere este: 95%.
Tabel: Împărțirea eșantionului proiectat pe zone UTR
Zonă
UTR 12 ‐ SUD

Populație
14212

Pondere
56,7%

Eșantion rotunjit
280

UTR 21 ‐ Bahne

10839

43,3%

220

Total TSDL

25051

100%

500

Tabel: Împărțirea eșantionului proiectat pe componentele zonelor UTR
UTR 12 ‐ SUD
total UTR
Zona 1 ‐ zona specială (ZUM)
Zona 2 ‐ de proximitate ZUM
Zona 3 ‐ extinsă (restul UTR)

Pondere
din total

Pondere fără
Zona 1

14212
1027
2517
10668

7,2%
17,7%
75,1%

19%
81%

Eșantion
interviuri
280
40
46
194

10839
1744
2693
6402

16,1%
24,8%
59,1%

29%
71%

220
40
52
128

Populație

UTR 21 ‐ Bahne
total UTR
Zona 1 ‐ zona specială (ZUM)
Zona 2 ‐ de proximitate ZUM
Zona 3 ‐ extinsă (restul UTR)

4B. Eșantionul Realizat: Față de eșantionul proiectat au existat mici diferențe de implementare,
nesemnificative și care au fost corectate printr‐o ponderare simplă a eșantionului la cotele
proiectate inițial.
Perioada: 27‐30 octombrie 2017.
De asemenea, în cadrul eșantionului general (pentru întreg teritoriul SDL), au fost recalculate
ponderile celor două ZUM, unde au fost realizate interviuri suplimentare, la valorile ponderii reale
a populației (7,2% respectiv 16,1%).
Tabel: Eșantionul realizat pe componentele zonelor UTR
UTR 12 ‐ SUD
total UTR
Zona 1 ‐ zona specială (ZUM)
Zona 2 ‐ de proximitate ZUM
Zona 3 ‐ extinsă (restul UTR)

Eșantion
realizat
288
40
49
199

UTR 21 ‐ Bahne
total UTR
Zona 1 ‐ zona specială (ZUM)
Zona 2 ‐ de proximitate ZUM
Zona 3 ‐ extinsă (restul UTR)

218
49
58
111

Total eșantion

506

COD CHESTIONAR: |_____|
Grupul de Acțiune Locală FOCȘANI
Bună ziua, mă numesc .................................................. şi sunt
operator de interviu la ARP RESEARCH. În cadrului unui proiect
cu finanțare europeană realizat de Primăria Focșani în
parteneriat cu UrbanScope SRL efectuăm un studiu privind
problemele comunității. Vă invităm să răspundeți la acest
chestionar pentru a putea adapta mai bine măsurile de sprijin ce
vor fi realizate în folosul dvs. și al comunității în care locuiți.

Teritoriul vizat: ..........................................
Codul dvs. de operator
Data interviului

Luna: ……..

Ziua: ………..

Ora la care a început interviul

Ora: ………

Minutul: …….

Ora la care s-a terminat interviul

Ora: ………

Minutul: …….

Ora ...............

Minut: …….

CONTOR reportofon FINAL

F1. Dvs. locuiți permanent aici (în locuință)? 1. Da (mai mult de 3 luni) 2. Nu (e vizitator, locuiește temporar) (Dacă NU

CERE ALTA)

F2. Dvs. sunteți de obicei responsabil, singur sau împreună cu altă persoană, de cheltuielile curente sau de întreținerea locuinței?
1. Da 2. Nu (Dacă NU CERE ALTA, Dacă nu există TERMINĂ)
Q1. Locuința este:
1. casă
2. apartament la bloc, garsonieră 3. adăpost improvizat
5 - altă situație și anume .........................................................

4. locuiește pe stradă

Q2. Din ce an locuieşte familia în acest apartament/ casă? (insistă) |__|__|__|__|

NU CITI: 99. Nu știu

Q3. Cât de MULȚUMIT sau de NEMULȚUMIT sunteţi în această locuință de ...?
Foarte
Mai degrabă Mai degrabă
Foarte
Nu știu,
mulţumit
mulţumit
nemulţumit nemulţumit
NR
4
3
2
1
99
a. Spaţiile de depozitare (cămări, debarale, magazii)
4
3
2
1
99
b. Modul în care este încălzită locuinţa
4
3
2
1
99
c. Modul în care funcţionează instalaţia de apă
4
3
2
1
99
d. Modul în care funcţionează instalaţia electrică
4
3
2
1
99
e. Amplasarea apartamentului în bloc / Amplasarea casei în cartier
4
3
2
1
99
f. Modul în care locuința este luminată în timpul zilei
4
3
2
1
99
g. Modul în care locuința vă protejează de zgomotele din exterior
DOAR pentru apartamente din blocuri. Q4. În ceea ce priveşte blocul dvs., cât de MULȚUMIT sau de NEMULȚUMIT sunteţi de ...?
Foarte
Mai degrabă Mai degrabă
Foarte
Nu știu,
mulţumit
mulţumit
nemulţumit
nemulţumit
NR
a. Curăţenia spaţiilor comune (holul de la intrarea în
4
3
2
1
99
bloc, casa scării, ghenă)
4
3
2
1
99
b. Îngrijirea subsolului
4
3
2
1
99
c. Starea părţilor comune ale instalaţiilor din bloc
4
3
2
1
99
d. Aspectul exterior al blocului
4
3
2
1
99
e. Iluminatul casei scărilor
4
3
2
1
99
f. Funcţionarea ascensorului/liftului
4
3
2
1
99
g. Modul în care se colectează gunoiul
DOAR la bloc. Q5. Ce anume credeţi că ar trebui schimbat în blocul dvs. pentru a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale locatarilor?
Q5a. ..................................................................................................................................................................
Q5b. ..................................................................................................................................................................
Q5c. .................................................................................................................................................................. NU CITI: 99. NS/NR
Cod chestionar: _____ |
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DOAR la bloc. Q6. Dvs. sau cineva din gospodărie aveţi probleme cu accesul la apartament din diverse motive, cum ar fi: scările
improrii, liftul care este defect prea des, iluminatul impropriu?
1. Da 2. Nu 99. NS/NR
Q6PB. Dacă DA (codul 1 la Q6) Care este principala problemă? .......................................................................NU CITI: 99. NS/NR
Q7. Cum apreciaţi SITUAȚIA împrejurimilor blocului /
casei şi a zonei în care locuiţi cu privire la ...?
a. Şcolile existente
b. Grădiniţele sau creşele existente
c. Oportunităţile de a găsi un loc de muncă
d. Transportul în comun
e. Iluminatul stradal
f. Accesul maşinilor la carosabil
g. Accesul pietonilor pe trotuare şi aleile dintre blocuri
h. Colectarea gunoiului
i. Locuri de joacă pentru copii
j. Spaţiile verzi și parcurile din jurul blocului
k. Modalităţile de petrecere a timpului liber
l. Linişte şi ordine publică
m. Locuri de parcare
n. Pieţe şi centre comerciale
o. Aspectul general

Foarte
bună
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Destul
de bună
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Destul de
proastă
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Q8. În zona în care locuiţi cât de SERIOASE consideraţi că
Problemă
O problemă
sunt următoarele …?
foarte serioasă nu prea serioasă
3
2
a. Acte de vandalism (distrugere a bunurilor publice)
3
2
b. Desene şi mâzgăleli pe faţadele blocurilor
3
2
c. Furturi din maşini
3
2
d. Furturi din locuinţe
3
2
e. Violenţe asupra persoanelor
3
2
f. Câini vagabonzi
3
2
g. Conflicte între vecini
3
2
h. Probleme cu persoane de alte etnii
3
2
i. Zgomotul produs de traficul autoturismelor
3
2
j. Vecini zgomotoşi
3
2
k. Copii gălăgioşi
3
2
l. Poluarea aerului (noxe)
3
2
m. Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor
3
2
n. Calitatea apei potabile
Q9. De unde locuiţi, cât de UȘOR sau cât de GREU vă este să
ajungeţi în următoarele locuri dacă aţi avea nevoie?
a. Magazine cu produse de necesitate curentă
b. Supermarket
c. Piaţă agro-alimentară
d. Dispensar sau cabinet medical
e. Şcoală
f. Spital
g. Gară
h. Staţie de autobuz sau alt mijloc de transport în comun
i. Locul de muncă

Foarte
uşor
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Destul de
uşor
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Foarte
proastă
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nu e deloc
o problemă
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Destul de
greu
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nu știu,
NR
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
Nu știu,
NR
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Foarte
greu
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nu știu,
NR
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Cod chestionar: _____ |
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Q10. În general, cât de MULȚUMIT sau de
NEMULȚUMIT sunteţi de oferta de servicii din zonă?
a. Servicii comerciale (magazine, pieţe)
b. Servicii financiar-bancare
c. Posibilităţi de petrecere a timpului liber
d. Transport public

Foarte
mulţumit
4
4
4
4

Mai degrabă
mulţumit
3
3
3
3

Q11. Pe ansamblu, cât de MULȚUMIT sau de
NEMULȚUMIT sunteţi de ...?
a. Locuința dvs.
b. Zona în care locuiţi

Foarte
mulţumit
4
4

Mai degrabă
mulţumit
3
3

Mai degrabă
nemulţumit
2
2

Complet în
siguranţă
4
4

Destul de în
siguranţă
3
3

Nu prea în
siguranţă
2
2

Deloc în
siguranţă
1
1

Nu știu,
NR
99
99

Va rămâne
la fel
2
2

Se va
înrăutăţi
1
1

Nu pot
aprecia
9
9

NR

Da

Nu

1
1

2
2

Q12. În ce măsură vă simţiţi în SIGURANȚĂ în ...?
a.
b.

Locuința dvs.
Zona în care locuiţi

Q13. În următorii trei ani, credeţi că SITUAȚIA ...?
a.
b.

Locuinței dvs.
Zonei în care locuiţi

Se va
îmbunătăţi
3
3

Q14. În următorii trei ani, dvs. aveţi intenţia să vă mutaţi din ... ?
a.
b.

Blocul/casa în care locuiţi
Zona în care locuiţi

Mai degrabă
nemulţumit
2
2
2
2

Foarte
nemulţumit
1
1
1
1

Nu știu,
NR
99
99
99
99

Foarte
nemulţumit
1
1

Nu pot
aprecia
9
9

Nu știu,
NR
99
99

99
99
NR
99
99

L15. Ce anume credeţi că ar trebui schimbat în zona dvs. pentru a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale rezidenţilor? (maxim 3)
Q15a. ..................................................................................................................................................................
Q15b. ..................................................................................................................................................................
Q15c. .................................................................................................................................... NU CITI: 99. NS/NR
Q16. Pe ansamblu cum apreciaţi relaţiile dvs. cu vecini?
4. Foarte bune 3. Destul de bune
2. Destul de proaste
NU CITI: 99. NS/NR

1. Foarte proaste

7. Nu am nici un fel de relații cu vecinii

Q17. Cât de des vi se întâmplă să staţi de vorbă cu vecinii sau să vă împrumutaţi reciproc bani sau diverse obiecte?
4. Foarte des
3. Destul de des
2. Destul de rar
1. Foarte rar / aproape niciodată
NU CITI: 99. NS/NR
Q18. În ultimii ani dvs. sau cineva din gospodărie v-aţi certat cu vreunul dintre vecinii dvs.?
3. Da, de mai multe ori
2. Da, o dată sau de două ori
1. Nu
NU CITI: 99. NS/NR
Q19. În ultimii ani dvs. sau cineva din gospodărie aţi colaborat cu vecinii dvs. pentru a realiza împreună diverse reparaţii sau
îmbunătăţiri la nivelul blocului şi/sau împrejurimilor?
1. Da
2. Nu
NU CITI: 99. NS/NR
Q20. În cazul în care asociaţia de bloc sau vecinii ar dori să realizeze diverse lucrări de amenajări, reparaţii sau îmbunătăţiri pentru
spaţiile comune, dvs. sau altcineva din gospodărie aţi fi dispus să participaţi ...
Cu siguranţă da Probabil că da Probabil că nu Cu siguranţă nu
Nu pot
NR
aprecia
a. Prin muncă
4
3
2
1
97
99
b. Prin bani
4
3
2
1
97
99
Cod chestionar: _____ |

3

COMPONENȚA GOSPODĂRIEI
Q1001. NR TOTAL PERS. Câte persoane locuiesc permanent în gospodăria Dvs? |___|___|
Q1002. PERS. SUB 18.

99. NR

Câte persoane dintre cele care locuiesc în aceeași casă cu dvs. au SUB 18 ani?

|___|___|

99. NR

99
99
99
99
99

(ani)
(ani)
(ani)
(ani)
(ani)

Maxim
liceu

Studii
peste
liceu

NS/
NR

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

99
99
99
99
99

NS/NR

2
2
2
2
2

Maxim
8 clase

Alta
etnie

NS/NR

1
1
1
1
1

Vârsta

Româ
n
RRom

Femeie

P1
P2
P3
P4
P5

Bărbat

PERS. Pentru fiecare persoană adultă (PESTE 18 ANI) din gospodărie vă rog să îmi spuneți ... (marcați persoana cu se face interviul):
SEX
Care e ultima școală absolvită?
De ce etnie?

1
1
1
1
1

90
90
90
90
90

99
99
99
99
99

2
2
2
2
2

Ce
ocupație?
(trece cod)

CÂT e venitul
lunar
constant?

TIP Venit
(trece
cod)

(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)

Coduri OCUPAȚIE
1. Lucrez ca angajat cu normă întreagă (full time)
2. Lucrez ca angajat cu jumătate de normă (part time)
3. Lucrez pe cont propriu/Patron/Liber profesionist/PFA/A.F./Î.F.
4. Casnică

5. Șomer / fără loc de muncă
6. Pensionar
7. Elev/Student
8. Concediu de creștere a copilului

80. Alta
97. Nu știe
99. Refuză / NR

Coduri TIP VENIT LUNAR
1. Salariu
2. Pensie
3. Burse

4. Alocație
5. Ajutor social
6. Pensie specială

7. Drepturi de autor sau alte venituri independente
8. Ajutor de șomaj
9. Chirii
80. Alta
97. Nu știe
99. Refuză / NR

NS/NR

Alta
etnie

RRom

Român

NS/NR

Femeie

Bărbat

COPII. Pentru fiecare persoană SUB 18 ANI din gospodărie vă rog să îmi spuneți: (pentru ocupare – doar la >16 ani)
Vârsta
ȘCOALĂ:
Ocupare
CÂT e
TIP Venit
grădiniță, creșă, clasa 0
(trece cod sau
venitul
(trece cod)
– 12 sau Neînscris***
90 – NU e cazul)
lunar
constant?
(lei)
1
2
99
(ani) 1
2
90
99
C1
(lei)
1
2
99
(ani) 1
2
90
99
C2
(lei)
1
2
99
(ani) 1
2
90
99
C3
(lei)
1
2
99
(ani) 1
2
90
99
C4
(lei)
1
2
99
(ani) 1
2
90
99
C5
(lei)
1
2
99
(ani) 1
2
90
99
C6
(lei)
1
2
99
(ani) 1
2
90
99
C7
***neînscris în PREZENT în nici o formă ante-preșcolară, preșcolară sau școlară
Q1003. Câți dintre copii sunt în situația de a fi abandonat școala (inclusiv n-a fost dus la școală)?
|___|___| 90. NU
Q1003B. (Dacă există) care este motivul abandonului? ......................................................... NU CITI: 99. NS/NR

99. NS/NR

VENITURI - CHELTUIELI
V1. Pe lângă veniturile lunare constate, familia dumneavoastră mai are vreun ALTFEL de venit ÎN PLUS?
2. Nu 1. Da (Dacă da) Care este valoare lunară aproximativă a acestuia? ........................................... (lei) NU CITI: 99. NS/NR
V2. Din următoarele, ce vă permiteți și ce NU vă permiteți dvs. și familia dvs?
Da Nu NS/NR
1
2
99
A Plata chiriei sau a facturilor la utilități
E O mașină de spălat
1
2
99
B Încălzirea adecvată a locuinței
F Un autoturism
1
2
99
C Plata unor cheltuieli neprevăzute
G Un televizor color
1
2
99
D Consum zilnic de carne, pește sau alte
H O săptămână de vacanță departe de
proteine
casă
Un
telefon
I
V3. La ce cheltuieli aveți, veniturile totale ale familiei ...?
1. Nu vă ajung de la o lună la alta
2. Vă ajung la fix, dar nu rămâne nimic
NU CITI: 99. NS/NR

Da
1
1
1
1

Nu
2
2
2
2

NS/NR
99
99
99
99

1

2

99

3. Vă ajung și puteți economisi/investi
Cod chestionar: _____ |
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V4. Familia dvs. consumă în mod CONSTANT produse din propria grădină, livadă sau curte (inclusiv origine animală)?
1. Da
2. Nu
NU CITI: 99. NR
SITUAȚII SPECIALE
S1. Există persoane în gospodărie .....?
Dacă DA, CÂTE? Daca NU trece 90.
A. cu dizabilități
DA |___|___|
90. NU
99. NS/NR
B. cu boli cronice
DA |___|___|
90. NU
99. NS/NR
C. persoane vârstnice care au nevoie de asistență permanentă
D. cu alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice
E. persoane (peste 18 ani) care au avut loc de muncă mai puțin de 2 luni în anul trecut
F. persoane peste 14 ani fără carte de identitate (inclusiv fără provizorie)
G. copii fără certificat de naștere
DA |___|___|
H. părinți (cu copii sub 18 ani) absenți permanent din gospodărie
DA |___|___|
I. persoane peste 18 ani care NU au fost înscrise niciodată la școală
DA |___|___|

DA |___|___|
90. NU
DA |___|___|
90. NU
DA |___|___|
90. NU
DA |___|___|
90. NU
90. NU
99. NS/NR
90. NU
99. NS/NR
90. NU
99. NS/NR

99. NS/NR
99. NS/NR
99. NS/NR
99. NS/NR

S2. (dacă la S1A=min. 1) Dintre persoanele cu DIZABILITĂȚI din gospodărie câte NU au certificate de handicap? |___|___| 99. NS/NR
S3. Câte persoane peste 18 ani din gospodărie (alții decât elevi și studenți) NU au Card de Sănătate (de la stat)?

|___|___| 99. NS/NR

S4. Câte persoane dintre cele care au card de sănătate nu-l pot folosi pentru că nu au venituri (nu pot plăti taxe)? |___|___| 99. NS/NR
S5. Câte persoane din gospodărie NU sunt înscrise la un medic de familie? |___|___|

99. NS/NR

S6. Există în gospodăria dvs. ...?
A
B

Mamă cu vârsta sub 18 ani
Fată sub 18 ani însărcinată

Da
1
1

Nu
2
2

NS/NR
99
99

LOCUINȚĂ
L1. Locuința dvs este proprietatea familiei (unui membru al familiei)? (nu chirie)

1. Da

L2. (Dacă DA) Aveți acte de proprietate asupra spațiului? 1. Da

NU CITI: 99. NS/NR

L3. (Dacă NU e proprietar) Locuința este ... ?
1) închiriată sau în folosință de la o altă persoană/firmă

2. Nu

2. Nu

NU CITI: 99. NS/NR

2) închiriată sau în folosință de la primărie sau de stat

NU CITI: 99. NS/NR

L4. Locuința dvs. ...?
1
2
3
4
5
6

Dispune de baie
Dispune de bucătărie
Este racordată la rețeaua de gaze
Este racordată la apă curentă
Este racordată la electricitate
Are un sistem de încălzire care funcționează (centralizat, centrală proprie, sobă)

L5. Câți metri pătrați are locuința (incinta casei) dvs: |__________| mp2

Da
1
1
1
1
1
1

Nu
2
2
2
2
2
2

NR
99
99
99
99
99
99

99. NR

L6. Familia dvs. are datorii la utilități (întreținere, electricitate, gaze naturale, apă/canal)?
1. Niciodată
2. Doar ocazional
3. Destul de des
4. Există datorii mai vechi de 1 an

NU CITI: 99. NS/NR

Mulțumim!

FOCUS – DOAR ÎN ZONELE SPECIALE. Colegii noștri vor organiza în următoarele zile o discuție cu
cetățeni despre cartierul dvs. Vrem să vă invităm să participați, veți primi un cadou de 40 de lei și va dura
maxim 2h. Putem reveni cu un telefon pentru a stabili ora și locul?
1. Da
2. Nu
(reverifică numărul de telefon)
Cod chestionar: _____ |

5

ADRESA. Notați sau cereți adresa:
FOCȘANI
Strada: ___________________________
Nr. ___
Bl. ___
Sc. ___
Etaj ___
Ap. ___
Avem nevoie pentru a fi verificați de coordonatorii noștri:
NUME ȘI PRENUME ______________________________
Număr de TELEFON (fix/mobil) _________________________

Cod chestionar: _____ |
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Capitolul II
Metodologia de realizare a focus‐grupurilor în cadrul Zonelor Urbane Marginalizate din Focșani
Au fost realizate:
‐ A) Două focus‐grupuri cu cetățeni din ZUM Bahne și teritoriul SDL învecinat.
‐ B) Două focus‐grupuri cu cetățeni din ZUM Sud și teritoriul SDL învecinat.
‐ C) Un focus‐grup cu specialiști sectoriali sau persoane din societatea civilă care au contact
frecvent cu ZUM.
Selecția participanților:
A) Cetățeni din ZUM Bahne: Participanții au fost selectați după discuțiile de la sondaj
(respondenți) și ulterior prin realizarea de invitații lansate direct acestora.
a. A fost vizată organizarea a două grupuri cu cetățeni din ZUM Bahne: unul cu
persoane peste 29 de ani și unul cu persoane sub 29 de ani.
b. A fost stabilit ca obiectiv participarea mixtă de persoane de sex masculin și feminin.
c. A fost stabilit ca obiectiv participarea mixtă de persoane de etnie romă și română.
B) Cetățeni din ZUM Sud: Participanții au fost selectați după discuțiile de la sondaj
(respondenți) și ulterior prin realizarea de invitații lansate direct acestora.
a. A fost vizată organizarea a două grupuri cu cetățeni din ZUM Sud unul cu persoane
peste 29 de ani și unul cu persoane sub 29 de ani.
b. A fost stabilit ca obiectiv participarea mixtă de persoane de sex masculin și feminin.
c. A fost stabilit ca obiectiv participarea mixtă de persoane de etnie romă și română.
C) Specialiști, funcționari și societate civilă: Participanții au fost selectați dintre persoanele
cunoscute ca având acțiuni sau interacțiuni cu cele două ZUM.
Desfășurare:
1. Focus‐grup, cetățeni ZUM Sud, peste 29 de ani, luni, 6 octombrie, ora 14:30, școala nr. 8.
Participanți: 8 persoane.
Dintre care:
‐ 4 femei, 4 bărbați
‐ 4 romi, 4 români
2. Focus‐grup, cetățeni ZUM Sud, sub 29 de ani, luni, 6 octombrie, ora 17:00, școala nr. 8.
Participanți: 7 persoane.
Dintre care:
‐ 6 femei, 1 bărbat
‐ 6 romi, 1 român
3. Focus‐grup, cetățeni ZUM Bahne, peste 29 de ani, marți, 7 octombrie, ora 14:30, școala nr. 3.
Participanți: 9 persoane.
Dintre care:
‐ 6 femei, 3 bărbați
‐ 3 romi, 6 români
4. Focus‐grup, cetățeni ZUM Bahne, sub 29 de ani, marți, 7 octombrie, ora 17:00, școala nr. 3.

Participanți: 8 persoane.
Dintre care:
‐ 4 femei, 4 bărbați
‐ 4 romi, 4 români
5. Focus‐grup, specialiști/funcționari/societatea civilă, luni, 6 octombrie, ora 11:00, școala nr. 8.
Participanți: 9 persoane.
Notă: la focus‐grupurile cu cetățeni din ZUM, datorită specificului zonelor – marginalitate,
volatilitate – au participat și cetățeni care au declarat că locuiesc stabil în familii din ZUM, deși
actele lor indică adrese în alte zone.
GHID DE INTERVIU
Focus‐grupuri, Focșani, persoane din Zonele Urbane Marginalizate (Sud și Bahne)
Prezentări/Intro – 5 ‐ 10 minute
Scopul întâlnirii.
Detalii proiect: discuțiile sunt înregistrate.
Scurtă prezentare a moderatorului și a participanților
Încălzire, introducere în atmosferă – 10 minute
Noi vrem să vorbim astăzi despre oamenii care locuiesc și trăiesc în zona blocurilor (numește
blocurile ...). Cum credeți că ar trebui să numim, pe scurt zona asta? Ca să vorbim toți la fel
despre ea.
În ce fel (prin ce) este diferită zona în care locuiți de restul orașului Focșani? Ce are în plus sau
în minus? Ajutător, opțional: ce lipsește oamenilor de aici?
Să zicem că s‐ar ivi o ocazie, să alegeți să locuiți în alt oraș, în România sau în lume, unde ați
alege să trăiți?
De ce?
Dacă vă gândiți la viitor, să zicem peste 3 ani, credeți că viața dvs și a familiei dvs. va fi mai
bună, la fel, mai rea?
De ce?
Condiții de viață, probleme individuale, familie – 15 minute
Când discutați cu oameni care locuiesc în zona ... (numește zona), vecini, prieteni, de ce se plâng
cel mai mult? (insistă și dincolo de problema veniturilor)
Dacă v‐ați permite, care ar fi primele 2 lucruri de care ați avea nevoie urgentă pe lângă casă?
Sau de care ar avea nevoie familia dvs.? (eventual folosește foaie, insistă și dincolo de problema
veniturilor)
Dar în bloc ce anume nu funcționează? Dați detalii ... Ce ar trebui reparat neapărat?

Dar pe lângă bloc, la infrastructură, ce reparații ar trebui? La zona dimprejur.
Există familii și familii, există oameni și oameni. Există tot felul de situații în casa fiecăruia.
Haideți să vedem dintre următoarele, care vi se pare că se întâlnește mai des în zona ...
(numește zona), unde locuiți și dvs., și dacă vi se pare mai grav sau mai puțin grav vreunul dintre
aceste lucruri. (cât de frecvent cred ca se întâmplă – de multe sau foarte multe ori / de puține
sau foarte puține ori)
‐ Situații în care un soț îl bate pe celălalt sau își bate frecvent copiii.
‐ Situații în care copiii trăiesc fără să părinți, fără nici o supraveghere și îngrijire.
‐ Copiii sau tineri aflați în sistemul de protecție, separați de familie.
‐ Situații cu persoane aflate în arest sau închisoare.
‐ Prostituție.
‐ Consum de droguri.
Aveți și la dvs. în familie astfel de situații? (cele mai grave sau altele)
Venituri, ocupații, calificări, cheltuieli – 15 minute
În general oamenii din zona ... din ce trăiesc? Completare: Au venituri? Au locuri de muncă?
Dvs. ce ocupație aveți? Cam cu ce se ocupă cei care trăiesc în blocurile acestea?
‐ E ceva permanent sau doar ocazional? (ocupația)
‐ Cu educația și pregătirea pe care o aveți, vă găsiți de muncă? Este suficientă?
‐ V‐ați gândit să mai obțineți o calificare în plus? Ajutător: să învățați o meserie.
Când doriți să găsiți un loc de muncă, ce dificultăți apar de obicei? Ce vă împiedică să vă găsiți
unul sau să fiți primiți la angajare?
‐ Dar pe prieteni sau pe vecinii care locuiesc tot în zona ... ce îi împiedică?
Din ce venituri reușiți să trăiți dvs. și familia dumneavoastră? De unde/din ce aveți bani să trăiți?
Cât vă ajung banii care îi câștigați? Mai puneți deoparte? Ce reușiți să cumpărați din banii ăștia?
Dvs. o duceți mai bine sau mai rău decât alți oameni din zona asta (blocurile de care vorbim)?
Vecinătate, spații comune – 10 minute
Dacă ați avea o putere magică, i‐ați schimba pe unii dintre vecini ca să nu mai stea acolo? Sau

sunteți mulțumiți cu cei care sunt?
(Cu) ce vă deranjează?
Totuși, sunt vecini cu care vă ajutați? Cum vă ajutați?
Credeți ca ar putea cineva să convingă pe toată lumea din bloc sau pe o mare parte din locatari
să pună bani sau să dea o mână de ajutor pentru a repara unele lucruri de la bloc sau de pe
lângă bloc?
Împrejurimi, proximitate, relația cu ceilalți din afara zonei – 10 minute
Imaginați‐vă că ar veni un prieten care nu a mai fost niciodată aici, în zona blocului în care
locuiți. Ce credeți că ar observa înainte de orice? Ce i‐ar sări în ochi? Bun sau rău.
Pe dvs. ce vă deranjează când ieșiți în fața blocului dvs.? Sau când vă întoarceți din oraș?
Ajutător, opțional: Ce vă deranjează la zona de lângă bloc.
Când vă gândiți la copiii dvs. sau ai altora care stau ziua sau seara pe lângă bloc, ce vă temeți că
se poate întâmpla? (eventual folosite foi pentru scris răspunsuri)
Cum vă înțelegeți cu oamenii care locuiesc în zona apropiată, la celelalte blocuri? Să zicem la o
distanță de 4‐5 străzi, 400‐500m? Ajutător, opțional: E o relație bună, proastă?
Relația cu alții, cu autoritățile, acces la servicii, investiții – 25 minute
Dacă vă gândiți la autoritățile publice din Focșani ca la un membru al familiei dvs., cine ar fi acel
membru?
Dați exemple de situații în care ați avut un contact cu autoritățile publice/cu instituții.
Simțiți un sprijin din partea lor? Există interes? Credeți că au ceva împotriva cuiva de
aici?
Să spunem că ați putea fi primar pentru o zi: care ar fi primele două lucruri pe care le‐ați realiza
urgent pentru zona asta? Ajutător, opțional: ce lipsește oamenilor de aici?
Există ceva de care dvs. sau oamenii din zona ... aveți/au nevoie și este prea departe sau prea
greu de ajuns până acolo? Ajutător, opțional: o instituție, un serviciu, un loc.
Dacă există urgențe medicale, cum vă descurcați?
De obicei, dvs. și cei care locuiesc în zona ... mergeți la un medic de familie pentru un consult
regulat? Ajutător, opțional: Aveți card de sănătate?
Copii dvs. (din zona) merg la școală? Sunt înscriși?
‐ Dacă da (pentru cei care merg): se descurcă? Fac față? Ajutător, opțional: Își permite
familia să îi țină la școală?

‐ Dacă nu – de ce? Au încercat să meargă? Sunt mulți în situația de a nu merge la școală?
Există servicii se asistență socială care știți că ajută oameni de aici din cartier?
Ați încercat să luați legătura cu vreunul din aceste servicii sociale? V‐au ajutat? V‐au respins?
Dacă vreți să ajungeți undeva, există transport public aproape? sau este departe? Îl folosiți?
Acum, dacă ați trage linie, în general, cum credeți că vorbesc oamenii din Focșani despre zona
în care locuiți dvs.? Ce spun despre dvs. și oameni ca dvs.?
Acțiune, inițiative – 5 minute
Există organizații, asociații care vin să ajute în vreun fel oamenii din zona dvs.?
Dvs. ați fost implicat sau interesat, ori poate cunoscuți de‐ai dvs. din zonă au fost interesați să
creeze vreo organizație sau asociație care să (vă) reprezinte sau să ajute oamenii din zona asta?
Total: 100 minute (1h40)
GHID DE INTERVIU
Focus‐grupuri, Focșani,
specialiști, funcționari și terți care au contact cu persoanele din ZUM‐uri
Prezentări/Intro – 5 ‐ 10 minute
Scopul întâlnirii: discuție despre zonele blocurilor G2 și Revoluției 16‐17 + cele imediat limitrofe.
Avem nevoie să înțelegem viața acestor oameni, felul în care se privesc ei pe sine, cum îi privesc
alții. Sunteți aici pentru că fiecare aveți o înțelegere aparte a vieții lor, ați interacționat cumva
cu ei. Vă cerem opiniile, rezultate fie din munca dvs în această comunitate, fie pur și simplu din
perspectiva dvs. ca cetățeni care aveți un contact cu ei. Nu există aici opinii corecte sau greșite,
ci suntem un grup care încercăm să ne ascultăm, să auzim toate părerile și să ne formăm
împreună o imagine despre zonele despre care vorbim.
Detalii proiect: discuțiile sunt înregistrate.
Scurtă prezentare a moderatorului și participanților – li se solicită o foarte scurtă prezentare a
relației pe care o au fiecare dintre ei cu una sau ambele comunități ZUM.
Încălzire, introducere în atmosferă – 10 minute
Vorbim astăzi, așadar, despre oamenii care locuiesc și trăiesc în zona blocurilor (numește
blocurile G2 și Revoluției 16‐17). Cum credeți că ar trebui să numim, pe scurt aceste zone? Ca să
vorbim toți la fel despre ele.
În ce fel sunt diferite aceste zone restul orașului Focșani? Ce au în plus sau în minus? Ajutător,
opțional: ce lipsește oamenilor de aici?
Dacă ar fi să folosiți un singur cuvânt care să descrie viața acestor oameni care ar fi acela?

Ajutător, opțional: folosește foaie.
Credeți că acești oameni își doresc să rămână să trăiască în Focșani, în aceste zone? Sau ar
prefera alt loc sau alt oraș?
De ce? Ajutător, opțional: ce i‐ar determina să rămână.
Din punctul dvs. de vedere care ar fi soluția cea mai bună: să rămână sau plece?
Dacă vă gândiți la viitor, să zicem peste 3 ani, credeți că viața acestor familii va fi mai bună, la
fel, mai rea?
De ce?
Condiții de viață, probleme individuale, familie – 15 minute
Când discutați cu oameni care locuiesc în aceste zone ... (numește zonele), de ce se plâng cel
mai mult? (insistă și dincolo de problema veniturilor)
Dacă aceste familii și‐ar permite, care ar fi primele 2 lucruri de care credeți că ar avea nevoie
urgentă pe lângă casă (în casă)? (eventual folosește foaie, insistă și dincolo de problema
veniturilor)
Dar în aceste blocuri – ca și clădiri, spații comune de locuit – ce nu funcționează? Ce ar trebui
reparat neapărat?
Dar pe lângă bloc, la infrastructură, ce reparații ar trebui? La zona dimprejur.
Există familii și familii, există oameni și oameni. Există tot felul de situații în casa fiecăruia.
Haideți să vedem dintre următoarele, care vi se pare că se întâlnește mai des în aceste zone și
dacă vi se pare mai grav sau mai puțin grav vreunul dintre aceste lucruri. (facem un sistem de
note pe o planșă – cât de frecvent cred ca se întâmplă – de multe sau foarte multe ori / de
puține sau foarte puține ori)
‐ Situații în care un soț îl bate pe celălalt sau bate frecvent copiii.
‐ Situații în care copiii trăiesc fără să părinți, fără nici o supraveghere și îngrijire.
‐ Copiii sau tineri aflați în sistemul de protecție, separați de familie.
‐ Situații cu persoane aflate în arest sau închisoare.
‐ Prostituție.
‐ Consum de droguri.
Venituri, ocupații, calificări, cheltuieli – 20 minute
În general oamenii din aceste zone ... din ce trăiesc? Completare: Au venituri? Au locuri de
muncă?
Cam cu arată viața unui adult din zonele de care vorbim? Cum își petrece timpul?
Dar a unui tânăr?
Cam ce ocupații au cei care trăiesc aici în blocurile astea? Explicație: folosește acest sens
general care nu se referă doar la muncă.

‐ Cei din aceste zone au locuri de muncă permanente sau doar ocazionale?
‐ Câți dintre ei credeți că își caută de muncă?
‐ Din punct de vedere al educației, pregătirii profesionale – care este situația? Au
suficientă (pregătire) pentru a se angaja? Fac eforturi să se califice sau recalifice?
Când își caută un loc de muncă, ce dificultăți apar de obicei? Ce îi împiedică să își găsească unul
sau să fie primiți la angajare?
(se repetă dar insistăm pe cheltuieli) Cam ce venituri au aceste familii? De unde/din ce au bani
să trăiască?
Din banii pe care îi câștigă cât le ajunge să trăiască? Câte (lucruri) își permit? Mai reușesc să
pună deoparte?
Vecinătate, spații comune – 10 minute
În aceste blocuri din zonele despre care vorbim care este atmosfera dintre oameni?
Cum se înțeleg oamenii, vecinii, între ei?
Oamenii se ajută între ei?
Există conflicte?
Există scandaluri sau violențe?
Există șefi “de facto” care își impun voința prin forță?
Credeți că ar putea cineva să convingă pe toată lumea din bloc sau pe o mare parte din locatari
să pună bani sau să dea o mână de ajutor pentru a repara unele lucruri de la bloc sau de pe
lângă bloc?
Împrejurimi, proximitate, relația cu ceilalți din afara zonei – 10 minute
Imaginați‐vă că ar veni cineva care nu a mai fost niciodată aici, în zona acestor blocuri. Ce
credeți că ar observa înainte de orice? Ce i‐ar sări în ochi? Bun sau rău. Ajutător: Întreabă pe
rând de zona blocului G2, iar apoi zona blocurilor 16‐17 Revoluției.
Ce credeți că îi deranjează cel mai mult pe locatari la zona de lângă bloc, la împrejurimile
blocului unde trăiesc? Ajutător, opțional: chiar lângă bloc.
Dacă v‐ați gândi că ar fi copiii dvs. cei care se joacă și stau afară în jurul acelor blocuri, ce v‐ați
teme că li s‐ar putea întâmpla?
Cum se înțeleg locatarii acestor blocuri cu oamenii care locuiesc în zona apropiată, la celelalte
blocuri? Să zicem la o distanță de 4‐5 străzi (pe o rază de 400‐500m)? Ajutător, opțional: E o
relație bună, proastă?

Relația cu alții, cu autoritățile, acces la servicii, investiții – 25 minute
Cum este relația acestor oameni cu autoritățile publice din Focșani? Ajutător, opțional: Bună,
proastă?
Dați exemple scurte și relevante de situații cu astfel de contacte ale oamenilor din
zonele discutate cu autoritățile publice/cu instituții.
Credeți că autoritățile îi sprijină? Există interes? Credeți că au ceva împotriva cuiva din
aceste zone?
Să spunem că ați putea fi primar pentru o zi: care ar fi primele două lucruri pe care le‐ați realiza
urgent pentru zona asta? Ajutător, opțional: ce lipsește oamenilor de aici?
Ce ar avea nevoie acești oameni – ceva care le este prea departe, inaccesibil? Ajutător,
opțional: o instituție, un serviciu, un loc.
Dacă există urgențe medicale, cum credeți că se descurcă acești oameni?
Cei care locuiesc în zona, din ce știți ... merg la un medic de familie pentru un consult regulat?
Ajutător, opțional: Majoritatea au sau nu au card de sănătate?
Copii (din zona) merg la școală? Sunt înscriși?
‐ Dacă da (pentru cei care merg): se descurcă? Fac față? Opțional: Își permit familiile să îi
țină la școală?
‐ Dacă nu – de ce nu merg la școală? De ce abandonează? Sunt mulți în situația de a nu
merge la școală?
Există servicii se asistență socială (publice sau private) care ajută oameni din aceste zone?
Puteți să numiți câteva? (pe rând dacă este nevoie: Bl. G2 și bl. 16‐17 Revoluției)
Acești oameni apelează ei la servicii sociale? Sau mai degrabă se duc aceste servicii/instituții
către ei?
‐ Există oameni care sunt respinși? Din ce motiv?
‐ Ce reticență există la instituțiile sau organizațiile care lucrează cu acești oameni? Ce
prejudecăți?
Există un grad mic sau mare de infracționalitate între cei care locuiesc aici?
‐ Care sunt principalele probleme de acest fel?
Acum, dacă ați trage linie, în general, cum credeți că vorbesc oamenii din Focșani despre aceste
zone (pe rând dacă e nevoie: Bl. G2 și bl. 16‐17 Revoluției)? Ce spun despre oameni aceștia?
Acțiune, inițiative – 5 minute
Există organizații, asociații care vin să le ofere programe sau proiecte oamenilor din aceste

zone?
Dar oamenii din aceste două zone au fost implicați sau interesați să creeze vreo organizație sau
asociație care să îi reprezinte sau să ajute oamenii din zona asta?
Total: 105 minute (1h45)

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

Tabel 1. Minimul de date privind accesul populației din teritoriul SDL la servicii publice și
infrastructură socială1

Zona distinctă identificată
pe teritoriul SDL

Existență
DA/NU

Dacă se
bifează
DA,
indicați
numărul

Dacă se
bifează NU,
indicați
distanța în km
de la centrul
zonei distincte
până la cel
mai apropiat

NU
NU
NU

‐
‐
‐

0,7 km
0,8 Km
0,5 Km

NU

‐

0,5 Km

DA

1

‐

ZUM BAHNE
Spital
Dispensar
Medic
Medical

Dentist
Preșcolar, din care:
 Creșă
 Grădiniță

Cabinete
individuale
medici de familie
Cabinete
medici
de
specialitate
Cabinete
stomatologice
private

Grădinița cu Program
Prelungit Nr.16, Aleea
Căminului nr. 1

Învățământ Primar
Gimnazial
Școală după școală
Liceal
Universitar

Dotări
sportive/
recreative

Medical

1

NU
NU
NU
NU
NU EXISTĂ ÎN
MUN.FOCȘANI
NU
NU
NU

Teren de sport
Sală de sport
Cămin
cultural/sală
cinematograf etc.
Spital

NU
DA

ZUF BAHNE
Spitalul
Militar
de
Urgență ,,Dr. Alexandru
Popescu”, str. Cezar Bolliac
nr. 35

Sursa: S.P.L.A.S Focșani și C.A.S. Vrancea

DA

1,3 Km
1

‐
‐
‐

0,5 Km
0,5 Km
1,1 Km
0,6 km

‐

2,2 km
0,9 Km
1,2 Km

1

‐

Dispensar
Medic

Dentist
Preșcolar, din care:
 Creșă
 Grădiniță

Primar

Învățământ

Gimnazial

Zona distinctă identificată
pe teritoriul SDL

Existență
DA/NU

Dacă se
bifează
DA,
indicați
numărul

Pe str. Simion Bărnuțiu nr.3
Cabinete
individuale
medici de familie
Cabinete
medici
de
specialitate

DA
DA

1
12

Dacă se
bifează NU,
indicați
distanța în km
de la centrul
zonei distincte
până la cel
mai apropiat
‐
‐

DA

4

‐

DA

4

‐

Grădinița cu Program
Prelungit Nr.16, , Aleea
Căminului nr. 1
Școala Gimnazială nr.3, str.
Dornei nr.1
Școala Gimnazială nr.3, str.
Dornei nr.1

Școală după școală

Liceal

Medical

Colegiul Național „Unirea”,
str. Cezar Bolliac nr.15

Dentist

1

DA

1

DA

1

DA

ZUM SUD
‐
‐
Cabinete individuale
medici de familie
Cabinete medici de
specialitate
Cabinete stomatologice
private

1,1 Km

1

‐

‐
‐

2,2 km
1 Km
1,2 Km

NU
NU
DA

‐
‐
1

3 km
0,9 km
‐

DA

1

‐

NU

‐

2 km

NU EXISTĂ ÎN
MUN.FOCȘANI
NU
NU
NU

Teren de sport
Sală de sport
Cămin
cultural/sală
cinematograf etc.
Spital
Dispensar
Medic

1,3 Km

NU

Universitar

Dotări
sportive/
recreative

NU
DA

Zona distinctă identificată
pe teritoriul SDL

Preșcolar, din care:
 Creșă
 Grădiniță

Primar

Învățământ
Gimnazial

Școală după școală
Liceal
Universitar
Teren de sport
Sală de sport
Dotări
sportive/
recreative

Cămin cultural/
sală cinematograf
etc.

Creșa nr.1, Aleea 1 Iunie

Grădinița cu Program
Prelungit nr. 1, Aleea 1
Iunie nr.1
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 13, Aleea
Echității nr.1
Grădinița cu Program
Normal nr. 10, Aleea
Echității nr.33
Școala Gimnazială
"Alexandru Vlahuță",
Aleea 1 Iunie 6;
Școala “Nicolae Iorga”,
Aleea 1 Iunie Nr. 6
Școala Gimnazială
"Alexandru Vlahuță",
Aleea 1 Iunie 6;
Școala “Nicolae Iorga”,
Aleea 1 Iunie Nr. 6
‐
‐

Club Sportiv „Tonic Gym”,
B‐dul București ‐
Complexul Comercial Sud
‐

Existență
DA/NU

Dacă se
bifează
DA,
indicați
numărul

Dacă se
bifează NU,
indicați
distanța în km
de la centrul
zonei distincte
până la cel
mai apropiat

DA
DA

1
3

‐
‐

DA

2

‐

DA

2

‐

NU
NU
NU EXISTĂ ÎN
MUN.FOCȘANI
NU
NU

‐

1,5 Km
2 km

‐
‐

0,7 Km
0,5 Km

NU

‐

2 km

ZUF SUD
Medical

Spital

‐

NU

‐

3 km

Dispensar

‐

NU

‐

0,9 Km

Zona distinctă identificată
pe teritoriul SDL

Existență
DA/NU

Dacă se
bifează
DA,
indicați
numărul

Cabinete
individuale
medici de familie
Cabinete
stomatologice
private

DA
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Dacă se
bifează NU,
indicați
distanța în km
de la centrul
zonei distincte
până la cel
mai apropiat
‐

NU

‐

2 km

 Creșă

NU

‐

0,2 Km

 Grădiniță

NU

‐

0,2 Km

NU

‐

0,2 Km

NU

‐

0,2 Km

Medic
Dentist
Preșcolar, din care:

Primar
Învățământ Gimnazial
Școală după școală

‐

NU

‐

1,5 Km

Liceal

‐

NU

‐

2 km

NU EXISTĂ ÎN
MUN.FOCȘANI
DA

1

‐

DA

1

‐

Universitar

Dotări
sportive/
recreative

Teren de sport

„Stadionul Milcovul”

Sală de sport

Club Sportiv „Tonic Gym”,
B‐dul
București
‐
Complexul Comercial Sud
‐

Cămin
cultural/sală
cinematograf etc.

NU

2 km

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 – Autorizația obținută de GAL de la
Autoritatea Națională pentru
Protecția Datelor cu Caracter
Personal

AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE
A PRELUCRARII DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
(A.N.S.P.D.C.P.)
B-dul Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti
Cod postal: 024057 Nr. notificare 2447
Tel. +40212525599 www.dataprotection.ro

SE COMPLETEAZA DE A.N.S.P.D.C.P.
NR. R.G.
DATA
NR. NOTIFICARE

NOTIFICARE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOTIFICARE GENERALA*

NOTIFICARE SIMPLIFICATA**

NOTIFICARE SPECIALA***

*Se completeaza toate rubricile, cu exceptia rubricii V.
**Se completeaza numai rubricile I, II, III, IV, VI, IX, X, XI, XII, XIII si XIV. de catre operatorii care prelucreaza date cu caracter personal
pentru scopurile stabilite prin decizie a presedintelui A.N.S.P.D.C.P.
***Se completeaza numai rubricile I, III, IV, V, IX, X si XI de catre autoritatile publice care prelucreaza date personale potrivit art. 2 alin.(5)
din Legea nr 677/2001.

NOTIFICARE NOUA

MODIFICAREA/COMPLETAREA UNEI NOTIFICARI INREGISTRATE IN R.E.P.D.C.P.*
PRECIZATI NUMARUL DE INREGISTRARE**:
2447

*Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal.
**Atentie! Se mentioneaza numarul unei notificari deja inregistrate in R.E.P.D.C.P.
Neprecizarea acestuia atrage imposibilitatea analizarii si inregistrarii acestei notificari.

I. Operatorul
ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA UNIREA FOCSANI
Numele/Denumirea operatorului:
Adresa/sediul:
BLD. DIMITRIE CANTEMIR, NR. 1 BIS
Cod postal
620098 Tara
ROMANIA Judetul
VN
Localitatea FOCSANI
Sectorul
Tel:
0237236000
Fax:
0237216700
CIF:
38460898
(pe aceasta adresa se va primi confirmarea inregistrarii formularului in Registrul General al ANSPDCP)
Email: galunireafocsani@yahoo.com
Persoana fizica:
Persoana fizica autorizata:
Persoana juridica:
Sector public
Autoritate centrala
Autoritate locala
Altele
Sector privat
Membru al unei asociatii (în sensul art. 28 din Legea nr. 677/2001):
Persoana de contact: Numele si prenumele CIOBOTARU MIHAI - IOAN
Telefon:
0723508641

DECLARATIE:
Declar, pe propria raspundere, ca toate informatiile furnizate in acest formular sunt complete, exacte si corecte.

Numele si prenumele operatorului/reprezentantului legal: CIOBOTARU MIHAI - IOAN
Functia/Profesia: PRESEDINTE
Semnatura,
Data:
10/11/2017
______________

NOTA:
Inainte de a completa rubricile din prezentul formular, va recomandam sa consultati instructiunile cuprinse in

Ghidul de completare a notificarilor.

Notificarea se completeaza cu majuscule, in mod clar si concis. Informatiile din acest formular sunt obligatorii si sunt destinate a fi incluse in R.E.P.D.C.P. al carui scop este asigurarea
caracterului public al prelucrarilor de date. In cazul in care intervin schimbari in activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal sau exista o solicitare in acest sens din partea
autoritatii de supraveghere, operatorul are obligatia de a completa sau modifica notificarea, in termen legal. Omisiunea de a notifica, precum si notificarea incompleta sau care contine
informatii false constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda potrivit art.31 din Legea nr.677/2001.
Numarul de notificare, primit ulterior depunerii notificarii la autoritatea de supraveghere, trebuie mentionat pe orice act prin care datele cu carecter personal sunt colectate, stocate sau
dezvaluite.
Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt mentionate la sectiunile I, II si III ale formularului isi pot exercita drepturile de acces, opozitie, rectificare si stergere a datelor,
adresandu-se A.N.S.P.D.C.P. printr-o cerere scrisa, datata si semnata.
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II. Reprezentantul operatorului situat intr-un stat tert
Numele/Denumirea reprezentantului:
Adresa/sediul:
Cod postal
Tara
Judetul
Localitatea
Sectorul
Tel:
Fax:
CIF:
E-mail:
Persoana fizica:
Persoana fizica autorizata:
Persoana juridica:
Sector public
Autoritate centrala
Autoritate locala
Altele
Sector privat
Membru al unei asociatii (in sensul art. 28 din Legea nr. 677/2001):
Persoana de contact:
Numele si prenumele
Telefon:

III. Imputernicitul care prelucreaza datele pe seama operatorului

Anexati documentul (pe suport de hartie sau magnetic) continand urmatoarele date ale persoanei/persoanelor
imputernicite:
numele/denumirea, adresa/sediul, tara, judetul, localitatea, sectorul, codul postal, telefon, fax, e-mail.

IV. Scopul prelucrarii

1

resurse umane

20

2
3
4
5
6
7
8

gestiune economico - financiara si administrativa
selectie si plasare forta de munca
reclama, marketing si publicitate
servicii de sanatate
educatie si cultura
protectie si asistenta sociala
urbanism si amenajarea teritoriului

21
22
23
24
25
26
27

9
10
11

fond funciar
cadastru si publicitate imobiliara
taxe si impozite

28
29
30

12

evidenta populatiei si stare civila

31

13
14
15
16
17
18
19

evidenta electorala
emitere autorizatii/licente
statistica
cercetare stiintifica
administrarea justitiei
activitate notariala
activitate politica

32

2

servicii de consiliere legala si reprezentare in
justitie
servicii financiare - bancare
rapoarte de credit
colectare debite/recuperare creante
servicii de asigurari si reasigurari
tranzactii imobiliare
servicii hoteliere si de turism
monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor
si/sau bunurilor publice/private
servicii de comunicatii electronice
constatarea si sanctionarea contraventiilor
prevenirea, cercetarea, reprimarea infractiunilor,
mentinerea ordinii publice
alte activitati desfasurate in domeniul dreptului
penal (precizati)

alte scopuri (precizati)

V. Temeiul legal al prelucrarii*
Precizati actele normative specifice domeniului de activitate:
* Atentie! Se completeaza numai pentru Notificarea speciala.

VI. Categorii de persoane vizate

1
2
3
4
5

clienti/potentiali clienti
consumatori/potentiali consumatori
debitori
pacienti
cadre medico-sanitare

14
15
16
17
18

6
7
8
9
10

farmacisti
cadre didactice
studenti
minori
beneficiari ai serviciilor de protectie si asistenta
sociala
beneficiari ai serviciilor publice locale
beneficiari ai asigurarilor
vizitatori

19
20
21
22
23

pasageri
membri
titulari ai drepturilor reale
electori/sustinatori ai partidelor politice
subiecti ai unei cercetari, publicatii sau emisiuni
radio-tv
justitiabili
contribuabili
abonati
angajati
membrii familiei persoanei vizate

24

altele (precizati)

11
12
13

VII. Motivele care justifica aplicarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. (3) sau (4) ori ale art. 13 alin. (5)
sau (6) din Legea nr. 677/2001
scopuri statistice

cercetare stiintifica

cercetare istorica

altele

VIII. Modul in care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor

in scris*
prin afisare la sediu*
prin afisare pe pagina web***
* Se ataseaza modelul notei de informare
** Potrivit art. 12 alin. (3) sau (4) din Legea nr. 677/2001.
*** Se mentioneaza adresa URL a paginii WEB.

verbal
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exceptat prin lege**

IX. Categorii de date prelucrate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

numele si prenumele
numele si prenumele membrilor de familie
sexul
porecla/pseudonimul
data si locul nasterii
cetatenia
semnatura
date din actele de stare civila
date din permisul de conducere/certificatul de inmatriculare
nr. dosarului de pensie
nr. asigurarii sociale/asigurarii de sanatate
caracteristici fizice/antropometrice
telefon/fax
adresa (domiciliu/resedinta)
e-mail

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

profesie
loc de munca
formare profesionala - diplome - studii
situatie familiala
situatie militara
situatie economica si financiara
date privind bunurile detinute
date bancare
obisnuinte/preferinte/comportament
imagine
voce
date de geolocalizare/date de trafic
altele(precizati):

11

date privind starea de sanatate

12

date genetice

13

datele biometrice

14

date privind viata sexuala

15

date privind savarsirea de infractiuni

16
17

date privind condamnari penale/masuri
de siguranta
date privind sanctiuni disciplinare

18

date privind sanctiuni contraventionale

19
20

date privind cazierul judiciar
altele(precizati):

X. Categorii de date cu caracter special

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

date cu caracter personal care denota originea rasiala a
persoanelor vizate
date cu caracter personal care denota originea etnica a
persoanelor vizate
date cu caracter personal care denota convingerile politice
ale persoanelor vizate
date cu caracter personal care denota convingerile
filozofice ale persoanelor vizate
date cu caracter personal care denota convingerile
religioase ale persoanelor vizate
date cu caracter personal care denota apartenenta
sindicala a persoanelor vizate
date cu caracter personal care denota apartenenta la un
partid politic a persoanelor vizate
date cu caracter personal care denota apartenenta la o
organizatie religioasa a persoanelor vizate
codul numeric personal
seria si numarul actului de identitate/pasaportului
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XI. Categorii de destinatari

1
2
3
4
5
6

persoana vizata
reprezentantii legali ai persoanei vizate
imputernicitul operatorului
partenerii contractuali ai operatorului
alte companii din acelasi grup cu operatorul
autoritati publice centrale/locale

13
14
15
16
17
18

7

servicii sociale si de sanatate

19

8
9
10
11
12

institutii de invatamant si educatie
furnizorii de servicii si bunuri
societati bancare
birouri de credit
agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor

20
21

societati de asigurare si reasigurare
organizatii profesionale
organizatii politice
asociatii si fundatii
mass-media
angajatorul/potentialul angajator al
persoanei vizate
agentii de selectie si plasare a fortei de
munca
organizatii de cercetare a pietei
altele(precizati):

XII. Garantiile care insotesc dezvaluirea datelor catre terti

consimtamantul persoanei vizate
acte normative*
alte garantii (precizati):
*Se precizeaza numarul, data si titlul actului normativ.

XIII. Incheierea operatiunilor de prelucrare si destinatia ulterioara a datelor

data estimata*
LA DESFIINTAREA ASOCIATIEI
data certa a incetarii operatiunilor de prelucrare**
prin:
prelucrare in alt scop cu consimtamantul persoanei vizate
stergere
distrugere
arhivare
transformare in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice, de cercetare
istorica sau stiintifica
transferare unui alt operator
* Se completeaza la data depunerii notificarii.
**Se completeaza la data incheierii tuturor operatiunilor de prelucrare.
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XIV. Transferuri de date in strainatate

1. In state din Uniunea Europeana
2. In alte state din Zona Economica Europeana
3. In state carora Comisia Europeana le-a recunoscut prin decizie un nivel de protectie adecvat
Precizati statele:
Precizati scopul transferului, prin mentionarea indicativului respectiv de la rubrica IV:
Precizati datele/categoriile de date transferate, prin mentionarea indicativului respectiv de la rubrica IX
Precizati datele sau categoriile de date cu caracter special, prin mentionarea indicativului respectiv de la rubrica X
4. In alte state decat cele de la punctele 1, 2 si 3
Precizati statele:
Precizati scopul transferului, prin mentionarea indicativului respectiv de la rubrica IV:
Precizati datele/categoriile de date transferate, prin mentionarea indicativului respectiv de la rubrica IX
Precizati datele sau categoriile de date cu caracter special, prin mentionarea indicativului respectiv de la rubrica X
Transfer in baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001*
Transfer in baza art. 30 din Legea nr. 677/2001
* Se anexeaza copia contractului incheiat intre importatorul si exportatorul de date.
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XV. Masurile luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii*
Scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Asociatia Grup de Actiune Locala Unirea
Focsani administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale care ii sunt
furnizate despre categoriile de persoane fizice si juridice.
Asociatia Grup de Actiune Locala Unirea Focsani, garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si
transmise prin sistemul sau informatic dar nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de
orice defectiuni sau erori ale softului cu care este dotat si care este furnizat de firme terte producatoare de programe
de calculator.
Desi Asociatia a luat masuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorecta sau
necorespunzatoare si accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absoluta a datelor transferate pe internet.
Aceste date cu character personal nu vor fi vandute, inchiriate, transferate nimanui.
Asociatia GAL Unirea Focsani poate sa trimita date personale identificabile catre alte companii sau persoane, numai in
urmatoarele cazuri:
-avand consimtamantul persoanelor in cauza pentru a oferi aceste date;
-in cazul in care raspundem la citatii, ordine ale instantelor de judecata, actiuni legale sau oricarei cereri legitime a
autoritatilor;
-cand datele cu character personal sunt cerute de unele institutii publice pentru realizarea unor statistici, intalniri,
cursuri de specializare, consilieri, oferte de munca pentru persoanele inactive;
-utilizatorii acceseaz datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de service;
-orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate
permanent, de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date;
-la intervale de timp (lunar) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;
-computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul
este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi;
-imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune
si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.
Sediul Asociatiei GAL UNIREA Focsani este dotat cu sistem de alarma, iar datele cu caracter personal sunt stocate
electronic in fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hartie sunt pastrate in dosare speciale, la
care au acces doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.
Document atasat: 1510298249623masuri_securitate.docx
* Se realizeaza o descriere generala care sa permita aprecierea preliminara a masurilor luate pentru asigurarea
securitatii prelucrarii. Se anexeaza documentul/ele continand politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter
personal sau extrase din politicile interne ale operatorului care contin aceste masuri.

XVI. Sistemul de evidenta utilizat si legaturile cu alte prelucrari de date sau sisteme de evidenta

Sistem manual
Sistem automatizat
Prelucrarea are legatura cu alte sisteme de evidenta/prelucrari:
Da
In cazul in care ati bifat da, precizati daca sistemul de evidenta este situat:

7

Mixt
Nu
pe teritoriul Romaniei
in strainatate

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

MANAGER
GAL

ASISTENT
GAL

FACILITATOR
GAL

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 14.1.

Asociația Grup de Acțiune Locală UNIREA Focșani
Str. Bdul Dimitrie Cantemir nr.1Bis, Focșani, Vrancea

AGENDA
ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR –GAL UNIREA Focșani
din 15.11.2017, ora 9.00

Data : 15-11-2017
ORA : 9.00
LOCAȚIA : Str. B-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis, ( sala de protocol), Focsani,
Vrancea

Președinte- Ciobotaru Mihai- Ioan ,contact 0237 626706, int.101

AGENDA ȘEDINȚĂ
1. Delimitarea teritoriului SDL, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul
SDL, precum și organizarea Studiului de referință.- prezentata de dl Consultant
Radu Dragomir;
2. 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- prezentate de dl Consultant Radu Dragomir;
3. Raportul sintetic al întrunirilor publice organizate în UTR12 și UTR21prezentate de dra facilitator Alina Garleanu;
4. Discutarea cererilor de înscriere a noi membri asociați în GAL UNIREA
Focșani- prezinta dl Presedinte Ciobotaru Mihai-Ioan
5. Constituirea comisiei de examinare privind angajarea personalului
administrativ GAL UNIREA Focsani, conform cerintelor DLRC;
6. Diverse .

ANEXA 1

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Etapa a II-a a mecanismului DLRC
MUNICIPIUL FOCȘANI
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PROBLEMATICA ȘEDINȚEI

 Delimitarea teritoriului SDL, identificarea zonelor distincte incluse
în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu
 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
 Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice
în întreg teritoriul SDL
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TERITORIUL SDL
Teritoriul SDL:
 Reprezintă teritoriul vizat de intervențiile DLRC ce acoperă una sau
mai multe zone urbane marginalizate (ZUM) împreună cu zona urbană
funcțională (ZUF) din care acestea fac parte
 Zona urbană marginalizată = zonă urbană ce cumulează dezavantaje
din perspectiva capitalului uman, ocupării forței de muncă și a locuirii
 Zona urbană funcțională = Zona existentă în jurul/în proximitatea
ZUM vizate de SDL, având un caracter unitar și funcțional din punct de
vedere social, economic, demografic etc.
 Teritoriul SDL se delimitează pe baza prevederilor PUG, astfel încât
să conțină cel puțin un ZUM și ZUF aferentă. Delimitarea poate urmări
unitățile teritoriale de referință (UTR) și se va realiza pe limitele de
proprietate
 În cadrul teritoriul SDL trebuie delimitate perimetrele ce corespund
zonelor distincte (ZUM și ZUF)
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TERITORIUL SDL

Delimitare ZUM-uri
Municipiul Focșani
conform Atlasului
zonelor urbane
marginalizate din
România
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TERITORIUL SDL
Zone Urbane Marginalizate incluse în teritoriul SDL – Municipiul Focșani
 ZUM BAHNE
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 ZUM SUD

TERITORIUL SDL

Teritoriul SDL – Municipiul Focșani
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TERITORIUL SDL
ZUM BAHNE
Are în componență imobilele
aflate la adresele: Str. Lupeni nr.
4, 4B, 6A, 6, 8; Str. Panduri nr.
4, 7, 9, 11; Str. Pictor N.
Grigorescu nr. 4, 6, 8, 14; Aleea
Căminului nr. 1-13, 15.
ZUF BAHNE
înconjoară ZUM Bahne, având ca limite exterioare
următoarele repere: la Nord – Str. Republicii (între Str.
Simion Bărnuțiu și Str. Moldova), Str. Cezar Bolliac, Str.
Poenița, str. Bistrița; la Est – Str. Siretului, Str. Lupeni, Str.
Panduri; la Sud – Bd. Brăilei (între Str. Panduri și Str.
Bucegi), la Vest – Str. Bucegi (între Bd. Brăilei și Str.
Alexandru Vlahuță), Str. Cuza Vodă (între Str. Alexandru
Vlahuță și Bd. Dimitrie Cantemir), Bd. Dimitrie Cantemir,
Str. Simion Bărnuțiu.

ZUM SUD
Are în componență imobilele
aflate la adresele: Aleea 1
Iunie nr. 2, 4, 6, 8, 17, 21; Str.
Revoluției nr. 1-17, 19, 29,30;
Aleea Echității nr. 25, 29, 31

ZUF SUD
înconjoară ZUM Sud, având ca limite
exterioare următoarele străzi: la Nord –
Aleea Echității, Str. Căpitan Crețu Florin;
la Est – Calea Munteniei, Str. Revoluției,
Str. Cornel Coman, Aleea Sudului; la
Sud – limita sudică a Stadionului
Milcovul; la Vest – Bd. București
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TERITORIUL SDL

Cerințe cumulative pentru teritoriul SDL
Să aparțină unui oraș/ municipiu
cu peste 20.000 locuitori

Populația Municipiului Focșani:
93.877 de locuitori

Să vizeze o populație cuprinsă
între 10.000 și 150.000 de
locuitori

Populație UTR 12: 14.212 locuitori
Populație UTR 21: 10.839 locuitori

Să vizeze zone urbane coerente
din punct de vedere economic,
social și fizic, prin coerență
înțelegându-se “funcționalitatea”
acestora în sensul susținerii
obiectivelor strategiei

Teritoriul SDL este delimitat pe
baza prevederilor PUG, coerența
fiind asigurată de faptul că
urmează unitățile teritoriale de
referință: UTR 12 și UTR 21
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Realizat
Realizat

Realizat

TERITORIUL SDL

Indicatori cheie și praguri minimale pentru validare ZUM
Criteriu

Capital uman
(2 din 3 indicatori)

Ocuparea forței de
muncă
Locuire
(1 din 2 indicatori)

Prag
minim

ZUM
Bahne

ZUM
Sud

22%

50%

50%

8%

15%

11%

20,5%

38%

46%

22,5%

42%

38%

Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe
persoană)

54%

Medie
10,1 m2

Medie
10,1 m2

Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu
dețin locuința în proprietate personală

12%

55%

58%

Indicator
Proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit
maxim 8 clase (gimnaziu)
Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau
alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice
Proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din
populația totală
Proporția persoanelor de 15-64 ani care nu sunt
încadrate pe piața formală a muncii și nici nu urmează
o formă de învățământ

Indicatori validare/declarare ZUM roma
Indicator
Populația aparținând minorității roma – min.10% din total populație

ZUM Bahne

ZUM Sud

15%

13%

METODOLOGIA REALIZĂRII
STUDIULUI DE REFERINȚĂ
Tipul sondajului
Sondaj cu interviuri față
în față, cu reprezentanți
ai gospodăriilor,
persoane peste 18 ani,
cu responsabilități în
gospodărie, la domiciliul
acestora.
Ponderi
Au fost efectuate
ponderări simple ale
eşantionului la valorile
cunoscute ale numărului
de gospodării/populație
pentru zonele delimitate
în teritoriul SDL.

Volumul realizat al
eşantionului
506 interviuri la nivelul
gospodăriilor din
Teritoriul SDL Focșani
(calculat: populație,
25015 și 9417
gospodării).

ZUM Bahne: 49
interviuri, ZUM Sud: 40
interviuri.

Tipul esantionului
Stratificat - după
componența zonelor din
UTR (ZUM, ZUF) și după
numărul de gospodării
de pe străzile din aceste
zone - și cu selecţie
aleatorie a gospodăriilor
din fiecare zonă, după o
rută aleatoare și cu pas
statistic: 2.

Eroare statistică
standard

Perioada în care a fost
realizat sondajul

3,57%, la un nivel de
încredere de 95%.

27 – 30 octombrie 2017.
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
SONDAJ POPULAȚIE





ZUM BAHNE: 49 gospodării – 158 persoane
ZUF BAHNE (restul UTR-ului 21): 169 gospodării – 362 persoane
ZUM SUD: 40 gospodării – 140 persoane
ZUF SUD (restul UTR-ului 12): 248 gospodării – 558 persoane

FOCUS-GRUPURI
 ZUM BAHNE:
 Locuitori peste 29 de ani: 7 persoane
 Locuitori sub 29 de ani: 8 persoane
 ZUM SUD:
 Locuitori peste 29 de ani: 9 persoane
 Locuitori sub 29 de ani: 8 persoane
 Specialiști, persoane în contact cu ZUM: 9 persoane
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Probleme sesizate în legătură cu locuința
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Probleme sesizate în legătură cu blocul
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Probleme sesizate în legătură cu împrejurimile blocului
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Probleme semnalate în legătură cu zona
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Nemulțumiri legate de oferta de servicii publice din zonă
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD

Relațiile cu vecinii
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Gradul de nemulțumire față de locuință/zonă
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD

Lipsa de siguranță oferită de zonă/locuință
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Intervenții propuse pentru îmbunătățirea condițiilor de viață
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Educația adulților
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Încadrarea în muncă
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD

Nivelul veniturilor
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
ZUM / ZUF BAHNE

Sănătate

ZUM / ZUF SUD

Câte persoane peste 18 ani din gospodărie) NU au Card de sănătate?

Câte persoane dintre cele care au card de sănătate nu-l pot folosi pentru că nu au venituri?

Câte persoane din gospodărie NU sunt înscrise la un medic de familie?
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD

Proprietatea asupra locuinței

Locuința NU DISPUNE DE:
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
ASPECTE REZULTATE ÎN URMA FOCUS-GRUPURILOR
 Similaritate între cele 2 ZUM-uri, prin prisma percepției locuitorilor
 Trăsătură centrală: lipsa de resurse materiale și sociale
 Probleme sesizate locuințe/blocuri: limitarea de spațiu, blocuri insalubre și
neîntreținute
 Probleme specifice locuință: Bahne – racordarea la gaze; Sud – lipsa băilor
și costul apei
 Probleme sesizate zonă limitrofă: lipsa spații verzi, lipsa spații de joacă,
iluminat, pericol social pentru copii (violență, droguri)
 Educația adulților: este recunoscut deficitul de educație, dar nu se consideră
că o completare a studiilor ar aduce beneficii
 Vecinătate: atitudine pozitivă față de vecini; nemulțumiri față de elementele
cu un comportament social negativ
 Accesul la servicii medicale: considerat deficitar – lipsa asigurărilor
medicale, faptul că trebuie să plătească și nu își permit, când merg la medic
 Apreciate pozitiv: prezența Crucii roșii, programul „A doua șansă”, cantina,
unele contacte cu asistența socială
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
ASPECTE REZULTATE ÎN URMA FOCUS-GRUPURILOR
 Percepția de ABANDON și MARGINALIZARE
„Suntem invizibili”
„Nu suntem văzuți ca
cetățeni normali”

„Au uitat de noi”

LOCUITORII
ZUM-urilor
„Suntem puși toți
„la grămadă”

„Nu le pasă”

„Fugiți că au venit romii!”
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
CONCLUZII: PROBLEME/NEVOI IDENTIFICATE
 LOCUINȚE/BLOCURI:
 Insuficiența spațiului locativ
 Izolarea locuinței: protecția față de zgomotele din exterior
 Încălzirea locuinței
 Curățenia spațiilor comune ale blocului / Aspectul exterior al blocului
 Starea instalațiilor din bloc
 ZONA LIMITROFĂ
 Locuri de joacă pentru copii
 Spații verzi și parcuri în jurul blocului
 Modalități de petrecere a timpului liber
 Accesul pietonilor pe trotuarele și aleile dintre blocuri
 Locuri de parcare
 Iluminatul
 Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
CONCLUZII: PROBLEME/NEVOI IDENTIFICATE
 NIVEL DE TRAI:
 Oportunitățile de a găsi un loc de muncă / Gradul redus de ocupare
 Venituri insuficiente
 Nivelul de educație redus
 Lipsă card de sănătate / grad redus de utilizare a cardului / grad redus
de înscriere la medic de familie
 Lipsa siguranței personale
 Pericolul social pentru copii: violență, droguri
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OBIECTIVELE STRATEGICE ALE SDL
1. Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea îmbunătățirii calității
locuințelor și asigurarea unor condiții decente de locuire în ZUM-uri
2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din zonele urbane
marginalizate, în vederea creșterii calității vieții locuitorilor
3. Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din zonele urbane
marginalizate prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale de creare de noi
locuri de muncă și prin îmbunătățirea abilităților și competențelor
profesionale ale adulților din ZUM-uri;
4. Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din grupurile
dezavantajate, precum și a accesului și participării în învățământul primar
și secundar;
5. Creșterea nivelului de acces la servicii sociale și medicale pentru locuitorii
ZUM-urilor;
6. Sensibilizarea populației din ZUM-uri asupra problemelor existente și
promovarea voluntariatului pentru rezolvarea acestora;
7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate
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MĂSURI/ACȚIUNI PROPUSE

HARD
 Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale
 Repararea instalațiilor comune / Reabilitarea infrastructurii de utilități
 Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri
 Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale: trotuare și alei
între blocuri

 Amenajarea de parcări rezidențiale
 Amenajare locuri de joacă pentru copii/spații verzi
 Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative

și sociale
 Reabilitarea, modernizare și echiparea infrastructurii educaționale
 Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM Bahne
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MĂSURI/ACȚIUNI PROPUSE
SOFT
 Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității
 Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea
nivelului de acces și de menținere pe piața muncii
 Dezvoltarea de oferte de formare profesională continuă care să corespundă

cerințelor de pe piața forței de muncă
 Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în vederea creșterii accesului și
participării la educația timpurie și reducerea părăsirii timpurii a școlii

 Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea marginalizării sociale
 Parteneriat cu mass-media pentru informarea asupra măsurilor care sunt aplicate în
ZUM-uri
 Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în zonă
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MĂSURI/ACȚIUNI PROPUSE
SOFT
 Creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar prin programe
de consiliere, mediere, „școală după școală”
 Campanii de conștientizare a beneficiilor educației pe tot parcursul vieții
 Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a persoanelor din grupurile
vulnerabile
 Crearea unor rețele de sprijin pentru persoanele asistate prin promovarea și

dezvoltarea voluntariatului
 Facilitarea accesului persoanelor în situații de risc la servicii de informare și
consiliere
 Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație sexuală și
planificare familială
 Realizarea de campanii ale Poliției pentru securizarea zonei, prin care să fie ridicat
nivelul de siguranță perceput de populația din ZUM-uri.
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PRIORITIZAREA MĂSURILOR
MĂSURI PRIORITARE
Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor comune
Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri
Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale: trotuare și alei între blocuri

Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității
Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale
Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces
și de menținere pe piața muncii
Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în zonă
Creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar prin programe de
consiliere, mediere, „școală după școală”
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale
Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM Bahne
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INTERVENȚII PRIORITARE
INTERVENȚIE
Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str. Revoluției nr. 16

SURSĂ FINANȚARE
POR

Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str. Revoluției nr. 17

POR

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1

POR

Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale ale
Grădiniței nr. 1
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale ale
Grădiniței nr. 10
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale ale
Grădiniței nr. 13
Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe străzile: Aleea Stadionului,
Str. Constructorului, Aleea 1 Iunie, Aleea Echității, Str. Revoluției, Aleea Parc
Amenajarea de locuri de joacă si agrement pentru copii pe strada Revoluției
(între bl. 16 și 17)
Reabilitarea și modernizarea locului de joaca de pe str. Crețu Florin (bloc
Moonen)
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale
recreative și sociale în ZUM Sud

POR

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

POR

POR
POR
POR
POR
POR

INTERVENȚII PRIORITARE

INTERVENȚIE
Campanii de conștientizare asupra necesității de salubrizare și
igienizare a zonei și implicarea comunității în realizarea acestora
Operaționalizarea unui Centru Multifuncțional pentru activități
educative, culturale și recreative
Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru
creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața muncii
Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în zonă

SURSĂ FINANȚARE
POCU

Organizarea și promovarea de acțiuni care să conducă la creșterea
accesului și participării în învățământul timpuriu

POCU

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

POCU
POCU
POCU

MULTUMIM

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

ANEXA 2

G.A.L. UNIREA FOCSANI
RAPORT SINTETIC AL INTRUNIRILOR COMUNITARE DIN ZONELE
URBANE MARGINALIZATE IN LUNA NOIEMBRIE 2017

Intrunirea comunitara 2
ZUM UTR 12 Sud / ZUM UTR 21 BAHNE
Agenda intrunirilor comunitare
 Introducere: dezvoltarea locala in responsabilitatea
comunitatii, prezentare initiativa locala a Grupului de Actiune
Locala Unirea Focsani - Strategia de Dezvoltare Locala
 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
 Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor
publice în întreg teritoriul SDL
 Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări
în teritoriul SDL, cu precădere în ZUM
 Conținutul SDL si al listei indicative de interventii
 Discutii libere si concluzii

Intrunire 2 ZUM UTR 12 Sud ,
zona Revolutiei
 Data: 17.11.2017, ora 12:00
 Locatia: Scoala “Al. Vlahuta” (Nr. 8),str. Al. 1 Iunie, nr. 6
 Prezenta: 51 persoane
Descriere

Numar

Procent

Total participanti
Persoane apartinand etniei
rome
Tineri 16-29 ani
Persoane aflate in risc de
saracie sau excluziune sociala
Femei

51
27

100
53

15
34

29
67

39

76

60
50
40
30
20
10
0
Total
participanti

Persoane Tineri 16-29 ani Persoane
apartinand
aflate in risc de
etniei rome
saracie sau
excluziune
sociala

Femei

Intrunire 2 ZUM UTR 12 Sud ,
zona Revolutiei
Intrunire 2 ZUM UTR 12
Repartizare pe sexe

Barbati
24%

Femei
76%

Intrunire 2 ZUM UTR12
Varsta
Tineri 1629 ani
29%
Alte
varste
71%

Intrunire 2 ZUM UTR 12
Risc saracie / excluziune

alte
categorii
33%

Persoane
aflate in
risc de
saracie
sau
excluziune
sociala
67%

Intrunire 2 ZUM UTR12
Etnie

Alte
persoane
47%

Persoane
apartinan
d etniei
rome
53%

Intrunire 2 ZUM UTR 21 Bahne ,
zona Aleea Caminului
 Data: 21.11.2017, ora 10:00
 Locatia: sediul Sc. Generala Nr. 3 Focsani
 Prezenta: 50 persoane60
50

Descriere
Total participanti
Persoane apartinand etniei
rome
Tineri 16-29 ani
Persoane aflate in risc de
saracie sau excluziune sociala
Femei

Numar
50
21

Procent
100
42

40
30
20

13
37
31

26
74
62

10
0
Total
participanti

Persoane Tineri 16-29 ani Persoane
apartinand
aflate in risc de
etniei rome
saracie sau
excluziune
sociala

Femei

Intrunire 2 ZUM UTR 21 Bahne ,
zona Aleea Caminului
Intrunire 2 ZUM UTR 21
Distributia pe sexe

Barbati
38%

Femei
62%

Intrunire 2 ZUM UTR 21
Varsta
Tineri 1629 ani
26%

Alte
varste
74%

Intrunire 2 ZUM UTR 21
Risc saracie / excluziune

Alte
categorii
26%

Persoane
aflate in
risc de
saracie sau
excluziune
sociala
74%

Intrunire 2 ZUM UTR21
Etnie

Alte
persoane
58%

Persoane
etnie roma
40%

Prioritizare nevoi ZUM SUD
CATEGORIA DE NEVOI
LOCUINȚE/BLOCURI:
Insuficiența spațiului locativ
Izolarea locuinței: protecția față de zgomotele din exterior
Încălzirea locuinței
Curățenia spațiilor comune ale blocului
Aspectul exterior al blocului
Starea instalațiilor din bloc
ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):
Locuri de joacă pentru copii
Spații verzi și parcuri în jurul blocului
Modalități de petrecere a timpului liber
Accesul pietonilor pe trotuarele și aleile dintre blocuri
Locuri de parcare
Iluminatul
Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor
NIVEL DE TRAI:
Oportunitățile de a găsi un loc de muncă / Gradul redus de ocupare
Venituri insuficiente
Nivelul de educație redus
Lipsă card de sănătate / grad redus de utilizare a cardului / grad redus de înscriere la medic de familie

Punctaj primit
69
27
3
16
5
6
12
36
11
9
1
5
2
5
3
22
1
9
1
-

Lipsa siguranței personale
Pericolul social pentru copii: violență, droguri

11

Prioritizare nevoi ZUM BAHNE
CATEGORIA DE NEVOI
LOCUINȚE/BLOCURI:

Punctaj primit

Insuficiența spațiului locativ

22

Izolarea locuinței: protecția față de zgomotele din exterior

1

Încălzirea locuinței

11

Curățenia spațiilor comune ale blocului

4

Aspectul exterior al blocului

5

Starea instalațiilor din bloc

1

44

ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):

21

Locuri de joacă pentru copii

4

Spații verzi și parcuri în jurul blocului

4

Modalități de petrecere a timpului liber

-

Accesul pietonilor pe trotuarele și aleile dintre blocuri

-

Locuri de parcare

6

Iluminatul

3

Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor

4

NIVEL DE TRAI:

27

Oportunitățile de a găsi un loc de muncă / Gradul redus de ocupare

4

Venituri insuficiente

4

Nivelul de educație redus

4

Lipsă card de sănătate / grad redus de utilizare a cardului / grad redus de înscriere la medic de familie

1

Lipsa siguranței personale

4

Pericolul social pentru copii: violență, droguri

11

Prioritizarea propunerilor de proiecte
lista indicativa de interventii – SUD
CATEGORIA DE PROIECTE / INTERVENTII

Punctaj primit

LOCUIRE / ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):

62

Reabilitarea Locuințelor Sociale

53

Repararea instalațiilor comune / reabilitarea infrastructurii de utilități

4

Reabilitarea/Extinderea Sistemului de Iluminat Public

2

Amenajarea de spații verzi/parcuri/locuri de joacă în jurul blocurilor

3

Amenajarea unui Teren Multisport

-

Reabilitarea infrastructurii pietonale: trotuare și alei între blocuri

-

Crearea de locuri de parcare

-

Realizarea unui sistem de supraveghere video

-

NIVEL DE TRAI 3.1. EDUCATIE
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale și recreative

25
10

Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în vederea creșterii accesului și participării la educația
4
timpurie și reducerea părăsirii timpurii a școlii
Dezvoltarea de programe integrate dedicate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în vederea creșterii 2
accesului si participării în învățământul primar și secundar (consiliere, mediere, programe de tip “a doua șansă”,
“școală după școală”, etc), inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora
Intervenții privind realizarea de activități de educație generală și instruire vocațională și cursuri specializate
orientate către copiii / tinerii din grupurile aflate în risc de excluziune

1

NIVEL DE TRAI 3.2. SANATATE
Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație sexuală și planificare familială

8
8

Prioritizarea propunerilor de proiecte
lista indicativa de interventii – SUD
CATEGORIA DE PROIECTE / INTERVENTII
NIVEL DE TRAI 3.3. SOCIAL
Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii sociale în cadrul centrelor comunitare integrate

Punctaj
primit
14
4

Campanie de conștientizare publică privind sensibilizarea comunității față de rezolvarea cazurilor sociale și prevenirea
marginalizării sociale
Crearea infrastructurii necesare promovării și dezvoltării voluntariatului și asigurarea unor programe/cursuri de formare sau
specializare a voluntarilor în parteneriat cu instituții partenere
Evaluarea situației sociale a populației la nivelul teritoriului SDL și crearea unei rețele de sprijin pentru persoanele asistate și
familiile lor
Facilitarea accesului persoanelor / familiilor în situații de risc la servicii de informare și consiliere, precum și crearea unui
mecanism de cunoaștere a acestor persoane de către instituțiile / voluntarii implicați în asigurarea serviciilor sociale și de
sănătate
NIVEL DE TRAI: 3.4. MUNCA
Cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și/sau menținere pe piața muncii

1

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă

3

Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a persoanelor din grupurile vulnerabile pentru crearea unor programe de
dezvoltare a economiei sociale pentru persoanele adulte și vârstnice și implicarea acestora în proiecte de educație/formare a
copiilor/ tinerilor cei din familii defavorizate, sau din sistemul de protecție socială
Realizarea unor sondaje/analize asupra ofertei de muncă și promovarea unor cursuri de specializare, în special pentru
persoanele active fără nici un fel de calificare/formare
Realizarea unui studiu privind persoanele adulte care au copii / minori sau persoane cu handicap în îngrijire și lucrează în alte
localități decât cea de reședință, sau nu pot să lucreze
Campanie de promovare a dezvoltării întreprinderilor economice sociale și crearea unor facilități/condiții pentru desfășurarea
activității - Incubatoare de afaceri și programe de consiliere și îndrumare
Adaptarea la noile cerințe ale pieței muncii și dezvoltarea ofertelor de formare profesională continuă în conformitate cu

2

1
5

3

15
4

2
3
1

Prioritizarea propunerilor de proiecte
lista indicativa de interventii – BAHNE
CATEGORIA DE PRIOECTE / INTERVENTII
LOCUIRE / ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):
Reabilitarea Locuințelor Sociale
Repararea instalațiilor comune / reabilitarea infrastructurii de utilități
Reabilitarea/Extinderea Sistemului de Iluminat Public
Amenajarea de spații verzi/parcuri/locuri de joacă în jurul blocurilor
Amenajarea unui Teren Multisport
Reabilitarea infrastructurii pietonale: trotuare și alei între blocuri
Crearea de locuri de parcare
Realizarea unui sistem de supraveghere video
NIVEL DE TRAI 3.1. EDUCATIE
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale și recreative
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în vederea creșterii accesului și participării la educația
timpurie și reducerea părăsirii timpurii a școlii

Punctaj
primit
87
50
3
5
4
3
10
12
12
3
1

Dezvoltarea de programe integrate dedicate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în vederea creșterii accesului si participării în învățământul primar și secundar (consiliere, mediere, programe de tip “a doua
șansă”, “școală după școală”, etc), inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora
Intervenții privind realizarea de activități de educație generală și instruire vocațională și cursuri specializate
orientate către copiii / tinerii din grupurile aflate în risc de excluziune
NIVEL DE TRAI 3.2. SANATATE
Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație sexuală și planificare familială

1
8
8

Prioritizarea propunerilor de proiecte
lista indicativa de interventii – BAHNE
CATEGORIA DE PROIECTE / INTERVENTII
NIVEL DE TRAI 3.3. SOCIAL
Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii sociale în cadrul centrelor comunitare integrate

Punctaj primit
12

3

Campanie de conștientizare publică privind sensibilizarea comunității față de rezolvarea cazurilor sociale și prevenirea
2
marginalizării sociale
Crearea infrastructurii necesare promovării și dezvoltării voluntariatului și asigurarea unor programe/cursuri de formare sau 4
specializare a voluntarilor în parteneriat cu instituții partenere
Evaluarea situației sociale a populației la nivelul teritoriului SDL și crearea unei rețele de sprijin pentru persoanele asistate și 1
familiile lor
Facilitarea accesului persoanelor / familiilor în situații de risc la servicii de informare și consiliere, precum și crearea unui
2
mecanism de cunoaștere a acestor persoane de către instituțiile / voluntarii implicați în asigurarea serviciilor sociale și de
sănătate
NIVEL DE TRAI: 3.4. MUNCA
Cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și/sau menținere pe piața muncii
2

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă

3

Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a persoanelor din grupurile vulnerabile pentru crearea unor programe
de dezvoltare a economiei sociale pentru persoanele adulte și vârstnice și implicarea acestora în proiecte de
educație/formare a copiilor/ tinerilor cei din familii defavorizate, sau din sistemul de protecție socială
Realizarea unor sondaje/analize asupra ofertei de muncă și promovarea unor cursuri de specializare, în special pentru
persoanele active fără nici un fel de calificare/formare

1

-

Realizarea unui studiu privind persoanele adulte care au copii / minori sau persoane cu handicap în îngrijire și lucrează în alte 1
localități decât cea de reședință, sau nu pot să lucreze
Campanie de promovare a dezvoltării întreprinderilor economice sociale și crearea unor facilități/condiții pentru
desfășurarea activității - Incubatoare de afaceri și programe de consiliere și îndrumare

2

Adaptarea la noile cerințe ale pieței muncii și dezvoltarea ofertelor de formare profesională continuă în conformitate cu
cerințele pieței forței de muncă

-

9

Input participanti intruniri comunitare
ZUM SUD, BAHNE
 Continuarea procesului de consultare si implicare a
comunitatii locale in dezvoltarea locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii
 Necesitatea construirii increderii si asigurarea
transparentei organizationale
 Sublinierea rolului persoanelor fizice relevante, care au
au devenit membri GAL
 Solicitari pentru inscrierea in GAL ca membru persoana
fizica relevanta

Imagini de la Intrunirea Comunitara Sud

Imagini de la Intrunirea Comunitara Sud

Imagini de la Intrunirea Comunitara Bahne

Imagini de la Intrunirea Comunitara Bahne

Va multumesc!

Facilitator dezvoltare comunitara: Alina GARLEANU
Contact: tel 0237 626706 int 137, splas_focsani@yahoo.com

ANEXA 14.2.

Asociația Grup de Acțiune Locală UNIREA Focșani
Str. Bdul Dimitrie Cantemir nr.1Bis, Focșani, Vrancea

AGENDA
ȘEDINȚEI COMITETULUI DIRECTOR –GAL UNIREA Focșani
din 24.11.2017

Data : 24-11-2017
ORA : 9.00
LOCAȚIA : Str. B-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis, ( sala de protocol), Focsani,
Vrancea

Președinte- Ciobotaru Mihai- Ioan , contact 0237 626706, int.101

AGENDĂ ȘEDINȚĂ
1. Raportul sintetic al întrunirilor publice organizate în UTR12 și UTR21;
2. Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg
teritoriul SDL;
3. Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultari în teritoriul SDL,
cu precădere în ZUM;
4. Decizia finala cu privire la conținutul SDL și a listei indicative de intervenții;
5. Aprobarea cererilor de înscriere a noi membri asociați în GAL UNIREA
Focșani;
6. Diverse.

ANEXA 1

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Etapa a II-a a mecanismului DLRC
MUNICIPIUL FOCȘANI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

PROBLEMATICA ȘEDINȚEI

 Delimitarea teritoriului SDL, identificarea zonelor distincte incluse
în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu
 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
 Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice
în întreg teritoriul SDL

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

TERITORIUL SDL
Teritoriul SDL:
 Reprezintă teritoriul vizat de intervențiile DLRC ce acoperă una sau
mai multe zone urbane marginalizate (ZUM) împreună cu zona urbană
funcțională (ZUF) din care acestea fac parte
 Zona urbană marginalizată = zonă urbană ce cumulează dezavantaje
din perspectiva capitalului uman, ocupării forței de muncă și a locuirii
 Zona urbană funcțională = Zona existentă în jurul/în proximitatea
ZUM vizate de SDL, având un caracter unitar și funcțional din punct de
vedere social, economic, demografic etc.
 Teritoriul SDL se delimitează pe baza prevederilor PUG, astfel încât
să conțină cel puțin un ZUM și ZUF aferentă. Delimitarea poate urmări
unitățile teritoriale de referință (UTR) și se va realiza pe limitele de
proprietate
 În cadrul teritoriul SDL trebuie delimitate perimetrele ce corespund
zonelor distincte (ZUM și ZUF)
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

TERITORIUL SDL

Delimitare ZUM-uri
Municipiul Focșani
conform Atlasului
zonelor urbane
marginalizate din
România
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

TERITORIUL SDL
Zone Urbane Marginalizate incluse în teritoriul SDL – Municipiul Focșani
 ZUM BAHNE

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

 ZUM SUD

TERITORIUL SDL

Teritoriul SDL – Municipiul Focșani

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

TERITORIUL SDL
ZUM BAHNE
Are în componență imobilele
aflate la adresele: Str. Lupeni nr.
4, 4B, 6A, 6, 8; Str. Panduri nr.
4, 7, 9, 11; Str. Pictor N.
Grigorescu nr. 4, 6, 8, 14; Aleea
Căminului nr. 1-13, 15.
ZUF BAHNE
înconjoară ZUM Bahne, având ca limite exterioare
următoarele repere: la Nord – Str. Republicii (între Str.
Simion Bărnuțiu și Str. Moldova), Str. Cezar Bolliac, Str.
Poenița, str. Bistrița; la Est – Str. Siretului, Str. Lupeni, Str.
Panduri; la Sud – Bd. Brăilei (între Str. Panduri și Str.
Bucegi), la Vest – Str. Bucegi (între Bd. Brăilei și Str.
Alexandru Vlahuță), Str. Cuza Vodă (între Str. Alexandru
Vlahuță și Bd. Dimitrie Cantemir), Bd. Dimitrie Cantemir,
Str. Simion Bărnuțiu.

ZUM SUD
Are în componență imobilele
aflate la adresele: Aleea 1
Iunie nr. 2, 4, 6, 8, 17, 21; Str.
Revoluției nr. 1-17, 19, 29,30;
Aleea Echității nr. 25, 29, 31

ZUF SUD
înconjoară ZUM Sud, având ca limite
exterioare următoarele străzi: la Nord –
Aleea Echității, Str. Căpitan Crețu Florin;
la Est – Calea Munteniei, Str. Revoluției,
Str. Cornel Coman, Aleea Sudului; la
Sud – limita sudică a Stadionului
Milcovul; la Vest – Bd. București

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

TERITORIUL SDL

Cerințe cumulative pentru teritoriul SDL
Să aparțină unui oraș/ municipiu
cu peste 20.000 locuitori

Populația Municipiului Focșani:
93.877 de locuitori

Să vizeze o populație cuprinsă
între 10.000 și 150.000 de
locuitori

Populație UTR 12: 14.212 locuitori
Populație UTR 21: 10.839 locuitori

Să vizeze zone urbane coerente
din punct de vedere economic,
social și fizic, prin coerență
înțelegându-se “funcționalitatea”
acestora în sensul susținerii
obiectivelor strategiei

Teritoriul SDL este delimitat pe
baza prevederilor PUG, coerența
fiind asigurată de faptul că
urmează unitățile teritoriale de
referință: UTR 12 și UTR 21

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI - DLRC

Realizat
Realizat

Realizat

TERITORIUL SDL

Indicatori cheie și praguri minimale pentru validare ZUM
Criteriu

Capital uman
(2 din 3 indicatori)

Ocuparea forței de
muncă
Locuire
(1 din 2 indicatori)

Prag
minim

ZUM
Bahne

ZUM
Sud

22%

50%

50%

8%

15%

11%

20,5%

38%

46%

22,5%

42%

38%

Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe
persoană)

54%

Medie
10,1 m2

Medie
10,1 m2

Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu
dețin locuința în proprietate personală

12%

55%

58%

Indicator
Proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit
maxim 8 clase (gimnaziu)
Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau
alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice
Proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din
populația totală
Proporția persoanelor de 15-64 ani care nu sunt
încadrate pe piața formală a muncii și nici nu urmează
o formă de învățământ

Indicatori validare/declarare ZUM roma
Indicator
Populația aparținând minorității roma – min.10% din total populație

ZUM Bahne

ZUM Sud

15%

13%

METODOLOGIA REALIZĂRII
STUDIULUI DE REFERINȚĂ
Tipul sondajului
Sondaj cu interviuri față
în față, cu reprezentanți
ai gospodăriilor,
persoane peste 18 ani,
cu responsabilități în
gospodărie, la domiciliul
acestora.
Ponderi
Au fost efectuate
ponderări simple ale
eşantionului la valorile
cunoscute ale numărului
de gospodării/populație
pentru zonele delimitate
în teritoriul SDL.

Volumul realizat al
eşantionului
506 interviuri la nivelul
gospodăriilor din
Teritoriul SDL Focșani
(calculat: populație,
25015 și 9417
gospodării).

ZUM Bahne: 49
interviuri, ZUM Sud: 40
interviuri.

Tipul esantionului
Stratificat - după
componența zonelor din
UTR (ZUM, ZUF) și după
numărul de gospodării
de pe străzile din aceste
zone - și cu selecţie
aleatorie a gospodăriilor
din fiecare zonă, după o
rută aleatoare și cu pas
statistic: 2.

Eroare statistică
standard

Perioada în care a fost
realizat sondajul

3,57%, la un nivel de
încredere de 95%.

27 – 30 octombrie 2017.
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
SONDAJ POPULAȚIE





ZUM BAHNE: 49 gospodării – 158 persoane
ZUF BAHNE (restul UTR-ului 21): 169 gospodării – 362 persoane
ZUM SUD: 40 gospodării – 140 persoane
ZUF SUD (restul UTR-ului 12): 248 gospodării – 558 persoane

FOCUS-GRUPURI
 ZUM BAHNE:
 Locuitori peste 29 de ani: 7 persoane
 Locuitori sub 29 de ani: 8 persoane
 ZUM SUD:
 Locuitori peste 29 de ani: 9 persoane
 Locuitori sub 29 de ani: 8 persoane
 Specialiști, persoane în contact cu ZUM: 9 persoane
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Probleme sesizate în legătură cu locuința
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI

REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Probleme sesizate în legătură cu blocul
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Probleme sesizate în legătură cu împrejurimile blocului
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI

REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Probleme semnalate în legătură cu zona
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Nemulțumiri legate de oferta de servicii publice din zonă
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD

Relațiile cu vecinii
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI

REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Gradul de nemulțumire față de locuință/zonă
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD

Lipsa de siguranță oferită de zonă/locuință
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Intervenții propuse pentru îmbunătățirea condițiilor de viață
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Educația adulților
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
Încadrarea în muncă
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD

Nivelul veniturilor
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
ZUM / ZUF BAHNE

Sănătate

ZUM / ZUF SUD

Câte persoane peste 18 ani din gospodărie) NU au Card de sănătate?

Câte persoane dintre cele care au card de sănătate nu-l pot folosi pentru că nu au venituri?

Câte persoane din gospodărie NU sunt înscrise la un medic de familie?
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
ZUM / ZUF BAHNE

ZUM / ZUF SUD

Proprietatea asupra locuinței

Locuința NU DISPUNE DE:
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
ASPECTE REZULTATE ÎN URMA FOCUS-GRUPURILOR
 Similaritate între cele 2 ZUM-uri, prin prisma percepției locuitorilor
 Trăsătură centrală: lipsa de resurse materiale și sociale
 Probleme sesizate locuințe/blocuri: limitarea de spațiu, blocuri insalubre și
neîntreținute
 Probleme specifice locuință: Bahne – racordarea la gaze; Sud – lipsa băilor
și costul apei
 Probleme sesizate zonă limitrofă: lipsa spații verzi, lipsa spații de joacă,
iluminat, pericol social pentru copii (violență, droguri)
 Educația adulților: este recunoscut deficitul de educație, dar nu se consideră
că o completare a studiilor ar aduce beneficii
 Vecinătate: atitudine pozitivă față de vecini; nemulțumiri față de elementele
cu un comportament social negativ
 Accesul la servicii medicale: considerat deficitar – lipsa asigurărilor
medicale, faptul că trebuie să plătească și nu își permit, când merg la medic
 Apreciate pozitiv: prezența Crucii roșii, programul „A doua șansă”, cantina,
unele contacte cu asistența socială
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
ASPECTE REZULTATE ÎN URMA FOCUS-GRUPURILOR
 Percepția de ABANDON și MARGINALIZARE
„Suntem invizibili”
„Nu suntem văzuți ca
cetățeni normali”

„Au uitat de noi”

LOCUITORII
ZUM-urilor
„Suntem puși toți
„la grămadă”

„Nu le pasă”

„Fugiți că au venit romii!”
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
CONCLUZII: PROBLEME/NEVOI IDENTIFICATE
 LOCUINȚE/BLOCURI:
 Insuficiența spațiului locativ
 Izolarea locuinței: protecția față de zgomotele din exterior
 Încălzirea locuinței
 Curățenia spațiilor comune ale blocului / Aspectul exterior al blocului
 Starea instalațiilor din bloc
 ZONA LIMITROFĂ
 Locuri de joacă pentru copii
 Spații verzi și parcuri în jurul blocului
 Modalități de petrecere a timpului liber
 Accesul pietonilor pe trotuarele și aleile dintre blocuri
 Locuri de parcare
 Iluminatul
 Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor
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REZULTATELE ANALIZEI DIAGNOSTIC
CONCLUZII: PROBLEME/NEVOI IDENTIFICATE
 NIVEL DE TRAI:
 Oportunitățile de a găsi un loc de muncă / Gradul redus de ocupare
 Venituri insuficiente
 Nivelul de educație redus
 Lipsă card de sănătate / grad redus de utilizare a cardului / grad redus
de înscriere la medic de familie
 Lipsa siguranței personale
 Pericolul social pentru copii: violență, droguri
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OBIECTIVELE STRATEGICE ALE SDL
1. Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea îmbunătățirii calității
locuințelor și asigurarea unor condiții decente de locuire în ZUM-uri
2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din zonele urbane
marginalizate, în vederea creșterii calității vieții locuitorilor
3. Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din zonele urbane
marginalizate prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale de creare de noi
locuri de muncă și prin îmbunătățirea abilităților și competențelor
profesionale ale adulților din ZUM-uri;
4. Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din grupurile
dezavantajate, precum și a accesului și participării în învățământul primar
și secundar;
5. Creșterea nivelului de acces la servicii sociale și medicale pentru locuitorii
ZUM-urilor;
6. Sensibilizarea populației din ZUM-uri asupra problemelor existente și
promovarea voluntariatului pentru rezolvarea acestora;
7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate
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MĂSURI/ACȚIUNI PROPUSE

HARD
 Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale
 Repararea instalațiilor comune / Reabilitarea infrastructurii de utilități
 Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri
 Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale: trotuare și alei
între blocuri

 Amenajarea de parcări rezidențiale
 Amenajare locuri de joacă pentru copii/spații verzi
 Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative

și sociale
 Reabilitarea, modernizare și echiparea infrastructurii educaționale
 Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM Bahne
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MĂSURI/ACȚIUNI PROPUSE
SOFT
 Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității
 Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea
nivelului de acces și de menținere pe piața muncii
 Dezvoltarea de oferte de formare profesională continuă care să corespundă

cerințelor de pe piața forței de muncă
 Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în vederea creșterii accesului și
participării la educația timpurie și reducerea părăsirii timpurii a școlii

 Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea marginalizării sociale
 Parteneriat cu mass-media pentru informarea asupra măsurilor care sunt aplicate în
ZUM-uri
 Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în zonă
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MĂSURI/ACȚIUNI PROPUSE
SOFT
 Creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar prin programe
de consiliere, mediere, „școală după școală”
 Campanii de conștientizare a beneficiilor educației pe tot parcursul vieții
 Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a persoanelor din grupurile
vulnerabile
 Crearea unor rețele de sprijin pentru persoanele asistate prin promovarea și

dezvoltarea voluntariatului
 Facilitarea accesului persoanelor în situații de risc la servicii de informare și
consiliere
 Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație sexuală și
planificare familială
 Realizarea de campanii ale Poliției pentru securizarea zonei, prin care să fie ridicat
nivelul de siguranță perceput de populația din ZUM-uri.
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PRIORITIZAREA MĂSURILOR
MĂSURI PRIORITARE
Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor comune
Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri
Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale: trotuare și alei între blocuri

Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității
Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale
Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces
și de menținere pe piața muncii
Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în zonă
Creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar prin programe de
consiliere, mediere, „școală după școală”
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale
Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM Bahne
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INTERVENȚII PRIORITARE
INTERVENȚIE
Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str. Revoluției nr. 16

SURSĂ FINANȚARE
POR

Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str. Revoluției nr. 17

POR

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1

POR

Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale ale
Grădiniței nr. 1
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale ale
Grădiniței nr. 10
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale ale
Grădiniței nr. 13
Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe străzile: Aleea Stadionului,
Str. Constructorului, Aleea 1 Iunie, Aleea Echității, Str. Revoluției, Aleea Parc
Amenajarea de locuri de joacă si agrement pentru copii pe strada Revoluției
(între bl. 16 și 17)
Reabilitarea și modernizarea locului de joaca de pe str. Crețu Florin (bloc
Moonen)
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale
recreative și sociale în ZUM Sud

POR
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POR

POR
POR
POR
POR
POR

INTERVENȚII PRIORITARE

INTERVENȚIE
Campanii de conștientizare asupra necesității de salubrizare și
igienizare a zonei și implicarea comunității în realizarea acestora
Operaționalizarea unui Centru Multifuncțional pentru activități
educative, culturale și recreative
Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru
creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața muncii
Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în zonă

SURSĂ FINANȚARE
POCU

Organizarea și promovarea de acțiuni care să conducă la creșterea
accesului și participării în învățământul timpuriu

POCU
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POCU
POCU
POCU

MULTUMIM
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ANEXA 2

G.A.L. UNIREA FOCSANI
RAPORT SINTETIC AL INTRUNIRILOR COMUNITARE DIN ZONELE
URBANE MARGINALIZATE IN LUNA NOIEMBRIE 2017

Intrunirea comunitara 2
ZUM UTR 12 Sud / ZUM UTR 21 BAHNE
Agenda intrunirilor comunitare
 Introducere: dezvoltarea locala in responsabilitatea
comunitatii, prezentare initiativa locala a Grupului de Actiune
Locala Unirea Focsani - Strategia de Dezvoltare Locala
 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
 Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor
publice în întreg teritoriul SDL
 Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări
în teritoriul SDL, cu precădere în ZUM
 Conținutul SDL si al listei indicative de interventii
 Discutii libere si concluzii

Intrunire 2 ZUM UTR 12 Sud ,
zona Revolutiei
 Data: 17.11.2017, ora 12:00
 Locatia: Scoala “Al. Vlahuta” (Nr. 8),str. Al. 1 Iunie, nr. 6
 Prezenta: 51 persoane
Descriere

Numar

Procent

Total participanti
Persoane apartinand etniei
rome
Tineri 16-29 ani
Persoane aflate in risc de
saracie sau excluziune sociala
Femei

51
27

100
53

15
34

29
67

39

76

60
50
40
30
20
10
0
Total
participanti

Persoane Tineri 16-29 ani Persoane
apartinand
aflate in risc de
etniei rome
saracie sau
excluziune
sociala

Femei

Intrunire 2 ZUM UTR 12 Sud ,
zona Revolutiei
Intrunire 2 ZUM UTR 12
Repartizare pe sexe

Barbati
24%

Femei
76%

Intrunire 2 ZUM UTR12
Varsta
Tineri 1629 ani
29%
Alte
varste
71%

Intrunire 2 ZUM UTR 12
Risc saracie / excluziune

alte
categorii
33%

Persoane
aflate in
risc de
saracie
sau
excluziune
sociala
67%

Intrunire 2 ZUM UTR12
Etnie

Alte
persoane
47%

Persoane
apartinan
d etniei
rome
53%

Intrunire 2 ZUM UTR 21 Bahne ,
zona Aleea Caminului
 Data: 21.11.2017, ora 10:00
 Locatia: sediul Sc. Generala Nr. 3 Focsani
 Prezenta: 50 persoane60
50

Descriere
Total participanti
Persoane apartinand etniei
rome
Tineri 16-29 ani
Persoane aflate in risc de
saracie sau excluziune sociala
Femei

Numar
50
21

Procent
100
42

40
30
20

13
37
31

26
74
62

10
0
Total
participanti

Persoane Tineri 16-29 ani Persoane
apartinand
aflate in risc de
etniei rome
saracie sau
excluziune
sociala

Femei

Intrunire 2 ZUM UTR 21 Bahne ,
zona Aleea Caminului
Intrunire 2 ZUM UTR 21
Distributia pe sexe

Barbati
38%

Femei
62%

Intrunire 2 ZUM UTR 21
Varsta
Tineri 1629 ani
26%

Alte
varste
74%

Intrunire 2 ZUM UTR 21
Risc saracie / excluziune

Alte
categorii
26%

Persoane
aflate in
risc de
saracie sau
excluziune
sociala
74%

Intrunire 2 ZUM UTR21
Etnie

Alte
persoane
58%

Persoane
etnie roma
40%

Prioritizare nevoi ZUM SUD
CATEGORIA DE NEVOI
LOCUINȚE/BLOCURI:
Insuficiența spațiului locativ
Izolarea locuinței: protecția față de zgomotele din exterior
Încălzirea locuinței
Curățenia spațiilor comune ale blocului
Aspectul exterior al blocului
Starea instalațiilor din bloc
ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):
Locuri de joacă pentru copii
Spații verzi și parcuri în jurul blocului
Modalități de petrecere a timpului liber
Accesul pietonilor pe trotuarele și aleile dintre blocuri
Locuri de parcare
Iluminatul
Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor
NIVEL DE TRAI:
Oportunitățile de a găsi un loc de muncă / Gradul redus de ocupare
Venituri insuficiente
Nivelul de educație redus
Lipsă card de sănătate / grad redus de utilizare a cardului / grad redus de înscriere la medic de familie

Punctaj primit
69
27
3
16
5
6
12
36
11
9
1
5
2
5
3
22
1
9
1
-

Lipsa siguranței personale
Pericolul social pentru copii: violență, droguri

11

Prioritizare nevoi ZUM BAHNE
CATEGORIA DE NEVOI
LOCUINȚE/BLOCURI:

Punctaj primit

Insuficiența spațiului locativ

22

Izolarea locuinței: protecția față de zgomotele din exterior

1

Încălzirea locuinței

11

Curățenia spațiilor comune ale blocului

4

Aspectul exterior al blocului

5

Starea instalațiilor din bloc

1

44

ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):

21

Locuri de joacă pentru copii

4

Spații verzi și parcuri în jurul blocului

4

Modalități de petrecere a timpului liber

-

Accesul pietonilor pe trotuarele și aleile dintre blocuri

-

Locuri de parcare

6

Iluminatul

3

Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor

4

NIVEL DE TRAI:

27

Oportunitățile de a găsi un loc de muncă / Gradul redus de ocupare

4

Venituri insuficiente

4

Nivelul de educație redus

4

Lipsă card de sănătate / grad redus de utilizare a cardului / grad redus de înscriere la medic de familie

1

Lipsa siguranței personale

4

Pericolul social pentru copii: violență, droguri

11

Prioritizarea propunerilor de proiecte
lista indicativa de interventii – SUD
CATEGORIA DE PROIECTE / INTERVENTII

Punctaj primit

LOCUIRE / ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):

62

Reabilitarea Locuințelor Sociale

53

Repararea instalațiilor comune / reabilitarea infrastructurii de utilități

4

Reabilitarea/Extinderea Sistemului de Iluminat Public

2

Amenajarea de spații verzi/parcuri/locuri de joacă în jurul blocurilor

3

Amenajarea unui Teren Multisport

-

Reabilitarea infrastructurii pietonale: trotuare și alei între blocuri

-

Crearea de locuri de parcare

-

Realizarea unui sistem de supraveghere video

-

NIVEL DE TRAI 3.1. EDUCATIE
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale și recreative

25
10

Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în vederea creșterii accesului și participării la educația
4
timpurie și reducerea părăsirii timpurii a școlii
Dezvoltarea de programe integrate dedicate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în vederea creșterii 2
accesului si participării în învățământul primar și secundar (consiliere, mediere, programe de tip “a doua șansă”,
“școală după școală”, etc), inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora
Intervenții privind realizarea de activități de educație generală și instruire vocațională și cursuri specializate
orientate către copiii / tinerii din grupurile aflate în risc de excluziune

1

NIVEL DE TRAI 3.2. SANATATE
Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație sexuală și planificare familială

8
8

Prioritizarea propunerilor de proiecte
lista indicativa de interventii – SUD
CATEGORIA DE PROIECTE / INTERVENTII
NIVEL DE TRAI 3.3. SOCIAL
Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii sociale în cadrul centrelor comunitare integrate

Punctaj
primit
14
4

Campanie de conștientizare publică privind sensibilizarea comunității față de rezolvarea cazurilor sociale și prevenirea
marginalizării sociale
Crearea infrastructurii necesare promovării și dezvoltării voluntariatului și asigurarea unor programe/cursuri de formare sau
specializare a voluntarilor în parteneriat cu instituții partenere
Evaluarea situației sociale a populației la nivelul teritoriului SDL și crearea unei rețele de sprijin pentru persoanele asistate și
familiile lor
Facilitarea accesului persoanelor / familiilor în situații de risc la servicii de informare și consiliere, precum și crearea unui
mecanism de cunoaștere a acestor persoane de către instituțiile / voluntarii implicați în asigurarea serviciilor sociale și de
sănătate
NIVEL DE TRAI: 3.4. MUNCA
Cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și/sau menținere pe piața muncii

1

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă

3

Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a persoanelor din grupurile vulnerabile pentru crearea unor programe de
dezvoltare a economiei sociale pentru persoanele adulte și vârstnice și implicarea acestora în proiecte de educație/formare a
copiilor/ tinerilor cei din familii defavorizate, sau din sistemul de protecție socială
Realizarea unor sondaje/analize asupra ofertei de muncă și promovarea unor cursuri de specializare, în special pentru
persoanele active fără nici un fel de calificare/formare
Realizarea unui studiu privind persoanele adulte care au copii / minori sau persoane cu handicap în îngrijire și lucrează în alte
localități decât cea de reședință, sau nu pot să lucreze
Campanie de promovare a dezvoltării întreprinderilor economice sociale și crearea unor facilități/condiții pentru desfășurarea
activității - Incubatoare de afaceri și programe de consiliere și îndrumare
Adaptarea la noile cerințe ale pieței muncii și dezvoltarea ofertelor de formare profesională continuă în conformitate cu

2

1
5

3

15
4

2
3
1

Prioritizarea propunerilor de proiecte
lista indicativa de interventii – BAHNE
CATEGORIA DE PRIOECTE / INTERVENTII
LOCUIRE / ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):
Reabilitarea Locuințelor Sociale
Repararea instalațiilor comune / reabilitarea infrastructurii de utilități
Reabilitarea/Extinderea Sistemului de Iluminat Public
Amenajarea de spații verzi/parcuri/locuri de joacă în jurul blocurilor
Amenajarea unui Teren Multisport
Reabilitarea infrastructurii pietonale: trotuare și alei între blocuri
Crearea de locuri de parcare
Realizarea unui sistem de supraveghere video
NIVEL DE TRAI 3.1. EDUCATIE
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale și recreative
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în vederea creșterii accesului și participării la educația
timpurie și reducerea părăsirii timpurii a școlii

Punctaj
primit
87
50
3
5
4
3
10
12
12
3
1

Dezvoltarea de programe integrate dedicate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în vederea creșterii accesului si participării în învățământul primar și secundar (consiliere, mediere, programe de tip “a doua
șansă”, “școală după școală”, etc), inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora
Intervenții privind realizarea de activități de educație generală și instruire vocațională și cursuri specializate
orientate către copiii / tinerii din grupurile aflate în risc de excluziune
NIVEL DE TRAI 3.2. SANATATE
Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație sexuală și planificare familială

1
8
8

Prioritizarea propunerilor de proiecte
lista indicativa de interventii – BAHNE
CATEGORIA DE PROIECTE / INTERVENTII
NIVEL DE TRAI 3.3. SOCIAL
Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii sociale în cadrul centrelor comunitare integrate

Punctaj primit
12

3

Campanie de conștientizare publică privind sensibilizarea comunității față de rezolvarea cazurilor sociale și prevenirea
2
marginalizării sociale
Crearea infrastructurii necesare promovării și dezvoltării voluntariatului și asigurarea unor programe/cursuri de formare sau 4
specializare a voluntarilor în parteneriat cu instituții partenere
Evaluarea situației sociale a populației la nivelul teritoriului SDL și crearea unei rețele de sprijin pentru persoanele asistate și 1
familiile lor
Facilitarea accesului persoanelor / familiilor în situații de risc la servicii de informare și consiliere, precum și crearea unui
2
mecanism de cunoaștere a acestor persoane de către instituțiile / voluntarii implicați în asigurarea serviciilor sociale și de
sănătate
NIVEL DE TRAI: 3.4. MUNCA
Cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și/sau menținere pe piața muncii
2

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă

3

Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a persoanelor din grupurile vulnerabile pentru crearea unor programe
de dezvoltare a economiei sociale pentru persoanele adulte și vârstnice și implicarea acestora în proiecte de
educație/formare a copiilor/ tinerilor cei din familii defavorizate, sau din sistemul de protecție socială
Realizarea unor sondaje/analize asupra ofertei de muncă și promovarea unor cursuri de specializare, în special pentru
persoanele active fără nici un fel de calificare/formare

1

-

Realizarea unui studiu privind persoanele adulte care au copii / minori sau persoane cu handicap în îngrijire și lucrează în alte 1
localități decât cea de reședință, sau nu pot să lucreze
Campanie de promovare a dezvoltării întreprinderilor economice sociale și crearea unor facilități/condiții pentru
desfășurarea activității - Incubatoare de afaceri și programe de consiliere și îndrumare

2

Adaptarea la noile cerințe ale pieței muncii și dezvoltarea ofertelor de formare profesională continuă în conformitate cu
cerințele pieței forței de muncă

-

9

Input participanti intruniri comunitare
ZUM SUD, BAHNE
 Continuarea procesului de consultare si implicare a
comunitatii locale in dezvoltarea locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii
 Necesitatea construirii increderii si asigurarea
transparentei organizationale
 Sublinierea rolului persoanelor fizice relevante, care au
au devenit membri GAL
 Solicitari pentru inscrierea in GAL ca membru persoana
fizica relevanta

Imagini de la Intrunirea Comunitara Sud

Imagini de la Intrunirea Comunitara Sud

Imagini de la Intrunirea Comunitara Bahne

Imagini de la Intrunirea Comunitara Bahne

Va multumesc!

Facilitator dezvoltare comunitara: Alina GARLEANU
Contact: tel 0237 626706 int 137, splas_focsani@yahoo.com

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

G.A.L. UNIREA FOCSANI

AGENDA
INTRUNIRII COMUNITARE
Din data de 24 octombrie 2017, ZUM SUD, UTR12, Focsani

Data: 24.10.2017
Ora: 13:00
Locatia: sediul Asociatiei Sf. Stelian Ocrotitorul Copiilor, Al. 1 Iunie, nr. 4

Facilitator comunitar: Alina GARLEANU, contact 0237 626706, int 137
Agenda intrunirii
Introducere : Conceptul de dezvoltare locala in responsabilitatea comunitatii, prezentare
initiativa locala a Grupului de Actiune Locala Unirea Focsani - Strategia de Dezvoltare Locala
1. Delimitarea teritoriului SDL
2. Identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu SDL
3. Declararea ZUM din teritoriu
4. Organizarea / elaborarea Studiului de referinta
5. Discutii libere si concluzii

Primaria Municipiului Focsani, impreuna cu un grup de organizatii, institutii publice, dar si
persoane din comunitate interesate, au facut un grup de actiune care doreste sa
imbunatateasca conditiile de trai din zona dumneavoastra. Pentru acest lucru, este foarte
importanta implicarea dumneavoastra in acest proces de consultare permanenta cu
oamenii din comunitate.
Marti, 24 OCTOMBRIE 2017, sunteti invitat la o intrunire comunitara, in care va veti
putea prezenta punctul de vedere in legatura cu problemele si nevoile comunitatii in
care
traiti,
cat
si
dorintele
pentru
viitorul
acesteia.
Intrunirea are loc la sediul Asociatiei “Sf. Stelian Ocrotitorul Copiilor”, Focsani, str. Al. 1
Iunie, nr. 4 , ora 13:00
Aceasta intrunire se bazeaza pe disponibilitatea dvs de a prezenta, in mod real,
situatia actuala din comunitatea dvs., si posibile idei despre cum vedeti depasirea
acestor situatii dificile. Toate aceste lucruri urmaresc dezvoltarea, pe viitor, a zonei in
care locuiti.
Va multumim ca ne sunteti alaturi in acest demers, care, fara participarea si contribuita
dvs, nu ar fi posibil.
,

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA UNIREA FOCSANI

G.A.L. UNIREA FOCSANI

RAPORTUL SINTENTIC
AL INTRUNIRII COMUNITARE
Din data de 24 octombrie 2017, ZUM SUD, UTR12, Focsani

Data: 24.10.2017
Ora: 13:00
Locatia: sediul Asociatiei Sf. Stelian Ocrotitorul Copiilor, Al. 1 Iunie, nr. 4
Prezenta: 51 persoane, ZONA URBANA MARGINALIZATA, din cartier Sud, UTR12
(lista de prezenta, in Anexa 1)
Facilitator comunitar: Alina GARLEANU, contact 0237 626706, int 137
Agenda intalnirii
1. Introducere : Conceptul de dezvoltare locala in responsabilitatea comunitatii,
prezentare initiativa locala Grupului de Actiune Locala Unirea Focsani - Strategia de
Dezvoltare Locala
2. Delimitarea teritoriului SDL
3. Identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu SDL
4. Declararea ZUM din teritoriu
5. Organizarea / elaborarea Studiului de referinta
Pentru a face abordabil si usor de inteles un proces atat de complex cum este cel de descriere a
procesului de elaborare SDL, tinand cont ca in sala au fost si persoane cu un mediu de
provenienta social si cultural dezavantajat, a fost folosita o metodologie bazata pe facilitarea
grafica (Anexa 2)
Pornind de la schema vizuala realizata, s-a trecut prin pasii de elaborare a SLD, cu accent pe
implicarea si rolul extrem de important pe care il au persoanele din comunitate in acest
proces de dezvoltare locala, aflat in responsabilitatea comunitatii.
In ceea ce priveste delimitarea teritoriului SDL si declararea ZUM din teritoriu, s-a pornit de
la localizarea geografica realizata prin Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate –
(http://www.inforegio.ro/images/Publicatii/Atlas%20zone%20urbane%20marginalizate.pdf)
pentru cartierul Focsani Sud, zona Revolutiei.
Conform hartii, Zona Urbana Marginalizata din cartierul Sud, Focsani – UTR21, este de o
parte si de alta a unei portiuni din str. Revolutiei, formand un patrulater din strazile Aleea 1
Iunie la Nord , Vest si Sud si Aleea Echitatii la Est.
Zona este caracterizata de prezenta a numeroase blocuri, punctul focal fiind str. Revolutiei nr.
16, 17, 15, 19, blocuri vechi, de nefamilisti / muncitori, in prezent cu aspect tip ghetou.

Persoanele prezente in sala la intrunirea comunitara, locuitori in zona, au recunoscut cu
usurinta delimitarea grafica a zonei urbane marginalizate, conform celei prezentate in Atlasul
Zonelor Urbane Marginalizate.
Discutia a fost indreptata spre zona proxima ZUM, afectata direct de zona urbana
marginalizata, pentru a identifica teritoriul SLD.
Pentru cartierul Sud, exista cateva puncte care delimiteaza teritoriul SLD, si care funtioneaza
ca bariere urbane. Spre Nord-Est, teritoriul SDL se extinde pana la Unitatea Militara 01471 ,
zidul de imprejmuire al acesteia fiind limita fizica a teritoriului. De asemenea, spre Vest,
teritoriul este separat de o artera majora a municipiului, anume Bd. Bucuresti, dincolo de care
in cartier se afla o vasta zona industriala. Spre Sud, teritoriul SDL se intinde pana la str. Aleea
Stadionului, dincolo de care urmeaza baza sportiva din cartier. Spre Est, din Al. Stadionului,
teritoriul SDL este separat prin str. Cornel Coman de zona nou construita de case tip vila,
continuarea din Str. Revolutiei si respectiv Calea Munteniei, soseaua de centura a
municipiului.
Persoanele prezente au recunoscut limitele teritoriului SDL cu usurinta, exprimand acordul
verbal in delimitarea acestuia, si in identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu SDL.
Cu aceste propuneri de delimitare, si in baza studiului de referinta, se va propune declararea
ZUM din teritoriu de catre CD al GAL.
De asemenea, toate persoanele prezente au fost rugate sa sprijine elaborarea studiului de
referinta in zona, prin participarea si deschirea catre operatorii de teren, in perioada
urmatoare.
Sub coordonarea facilitatorului de dezvoltare comunitara, intalnirea a continuat cu o sesiune
de discutii libere, in care persoanele din ZUM au adus in discutie diverse probleme, dupa cum
urmeaza:
-

-

Pana in prezent, s-a realizat sfaltarea de catre APL Focsani doar a anumitor strazi si
alei din Cartierul Sud si necesitatea de a continua procesul si cu alte strazi;
Din declaratiile locatarilor, a reiesit ca exista probleme in relatia cu furnizorul de apa
rece curenta (Compania Utilitati Publice Focsani) in zona ghetourilor din str.
Revolutiei, unde exista pierderi masive de apa pentru care ar fi taxati locatarii motiv
pentru care facturile sunt foarte mari, familiile fiind facturate cu un consum lunar de
10 – 20 sau chiar 50 mc pe luna de apa, foarte departe de cel real. Au fost montate si
apometre (in parte din locuinte), dar problema de fond a ramas, plata se face tot
pausal. Reabilitarea retelei de furnizare de apa este prioritara pt. persoanele din zona.
Reteaua de canalizare in zona sud este foarte veche,in anumite zone din SDL si necesita
reabilitare (Cpt Cretu Florin, de exemplu)
Necesitatea deratizatii mai frecvente in zona, datorita populatiei mari de sobolani; risc
crescut de imbolnavire;
Solicitare pentru participarea factorilor de decizie din partea APL la intrunirile publice;
Sa existe administratori reali pentru blocurile din zona ZUM / SDL;
Necesitatea infiintarii unor parcuri cu locuri de joaca pentru copii in zona ZUM / SDL;
Monitorizare video in zona ZUM / SDL;
O persoana din sala a solicitat inscrierea in GAL ca membru persoana fizica
(Bunadimineata Aurel, str. Revolutiei, nr. 17, ap. 4, tel 0735 262540). De asemenea,
doamnele Secara Liliana si Serban Marta s-au aratat interesate sa adere la GAL Unirea
Focsani, ca persoane fizice.

Anexa 2 – “Pasii S.D.L. –facilitare grafica a procesului de elaborare a S.D.L.

Anexa 3
Structura grupului de persoane participante la prima intrunire comunitara – ZUM Sud,
Revolutiei

Descriere

Numar

Procent

Total participanti
Persoane apartinand
etniei rome
Tineri 16-29 ani
Persoane aflate in risc de
saracie sau excluziune
sociala
Femei

51
17

100
33

18
36

35
71

30

59

60
50
40
30
20
10
0
Total
participanti

Persoane Tineri 16-29 aniPersoane aflate
apartinand
in risc de
etniei rome
saracie sau
excluziune
sociala

Intrunire 1 ZUM UTR12
Varsta

Alte
varste
65%

Femei

Intrunire 1 ZUM UTR12
Etnie

Persoane
de etnie
roma
33%

Tineri 1629 ani
35%
Alte
persoane
67%

Intrunire 1 ZUM UTR 12
Risc saracie / excluziune

alte
categorii
29%

Persoane
aflate in
risc de
saracie
sau
excluziune
sociala
71%

Intrunire 1 ZUM UTR 12
Repartizare pe sexe

Barbati
41%
Femei
59%

Anexa 3 – Fotografii

G.A.L. UNIREA FOCSANI

AGENDA
INTRUNIRII COMUNITARE
Din data de 26 octombrie 2017, ZUM BAHNE, UTR21, Focsani

Data: 26.10.2017
Ora: 12:00
Locatia: Scoala Generala Nr. 3 Focsani, str. Dornei, nr . 1

Facilitator comunitar: Alina GARLEANU, contact 0237 626706, int 137
Agenda intrunirii
Introducere : Conceptul de dezvoltare locala in responsabilitatea comunitatii, prezentare
initiativa locala a Grupului de Actiune Locala Unirea Focsani - Strategia de Dezvoltare Locala
1. Delimitarea teritoriului SDL
2. Identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu SDL
3. Declararea ZUM din teritoriu
4. Organizarea / elaborarea Studiului de referinta
5. Discutii libere si concluzii

Primaria Municipiului Focsani, impreuna cu un grup de organizatii, institutii publice, dar si
persoane din comunitate interesate, au facut un grup de actiune care doreste sa
imbunatateasca conditiile de trai din zona dumneavoastra. Pentru acest lucru, este foarte
importanta implicarea dumneavoastra in acest proces de consultare permanenta cu
oamenii din comunitate.
Joi, 26 octombrie 2017, sunteti invitat la o intrunire comunitara, in care va veti putea
prezenta punctul de vedere in legatura cu problemele si nevoile comunitatii in care traiti,
cat si dorintele pentru viitorul acesteia.
Intrunirea are loc la Scoala Gimnaziala Nr. 3, Focsani, intrarea elevilor (Str. Dornei, nr.
1), ora 12:00
Aceasta intrunire se bazeaza pe disponibilitatea dvs de a prezenta, in mod real,
situatia actuala din comunitatea dvs., si posibile idei despre cum vedeti depasirea
acestor situatii dificile. Toate aceste lucruri urmaresc dezvoltarea, pe viitor, a zonei in
care locuiti.
Va multumim ca ne sunteti alaturi in acest demers, care, fara participarea si contribuita
dvs, nu ar fi posibil.
,

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA UNIREA FOCSANI

G.A.L. UNIREA FOCSANI

RAPORTUL SINTENTIC
AL INTRUNIRII COMUNITARE
Din data de 26 octombrie 2017, ZUM BAHNE, UTR21, Focsani

Data: 26.10.2017
Ora: 12:00
Locatia: Scoala Generala Nr. 3 Focsani
Prezenta: 50 persoane, ZONA URBANA MARGINALIZATA, din cartier Bahne, UTR 21
(lista de prezenta, in Anexa 1)
Facilitator comunitar: Alina GARLEANU, contact 0237 626706, int 137
Agenda intalnirii
1. Introducere : Conceptul de dezvoltare locala in responsabilitatea comunitatii,
prezentare initiativa locala Grupului de Actiune Locala Unirea Focsani - Strategia de
Dezvoltare Locala
2. Delimitarea teritoriului SDL
3. Identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu SDL
4. Declararea ZUM din teritoriu
5. Organizarea / elaborarea Studiului de referinta
Pentru a face abordabil si usor de inteles un proces atat de complex cum este cel de descriere a
procesului de elaborare SDL, tinand cont ca in sala au fost si persoane cu un mediu de
provenienta social si cultural dezavantajat, a fost folosita o metodologie bazata pe facilitarea
grafica (Anexa 2)
Pornind de la schema vizuala realizata, s-a trecut prin pasii de elaborare a SLD, cu accent pe
implicarea si rolul extrem de important pe care il au persoanele din comunitate in acest
proces de dezvoltare locala, aflat in responsabilitatea comunitatii.
In ceea ce priveste delimitarea teritoriului SDL si declararea ZUM din teritoriu, s-a pornit de
la localizarea geografica realizata prin Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate –
(http://www.inforegio.ro/images/Publicatii/Atlas%20zone%20urbane%20marginalizate.pdf)
pentru cartierul Focsani Bahne, zona Aleea Caminului.
Conform hartii, Zona Urbana Marginalizata din cartierul Bahne, Focsani – UTR21, este
formata din increngatura blocurilor din str. Aleea Caminului, avand o forma de triunghi, cu
laturile externe delimitate de strada Lupeni la Nord-Est si Est, strazile Bahne si Panduri la
Est, Sud-Est si Sud si de strazile Pictor Grigorescu si Al. Vlahuta la Vest.

Zona este caracterizata de prezenta a numeroase blocuri, punctul focal fiind str. Aleea
Caminului nr. 12, un blochi de tip vechi, de nefamilisti / muncitori, in prezent cu aspect tip
ghetou.
Persoanele prezente in sala la intrunirea comunitara, locuitori in zona, au recunoscut cu
usurinta delimitarea grafica a zonei urbane marginalizate, conform celei prezentate in Atlasul
Zonelor Urbane Marginalizate.
Discutia a fost indreptata spre zona proxima ZUM, afectata direct de zona urbana
marginalizata, pentru a identifica teritoriul SLD.
Pentru cartierul Bahne, exista cateva puncte care delimiteaza teritoriul SLD, si care
funtioneaza ca bariere urbane.
Spre Nord, teritoriul SDL se intinde pana la strazile Republicii, Cezar Boliac si Bistrita. Spre
est, acesta este delimitat de str. Siretului, str. Lupeni, str. Bahne si str. Panduri.
Limita sudica este evidenta – artera principala, str. Brailei, separa zona Bahne de restul
orasului. De asemenea, si limita vestica este data de arterele principale Bucegi, Cuza Voda;
delimitarea continua cu str. S. Banutiu si se finalizeaza la interesctia cu str. Repubilcii, care
este si limita nordica a SDL.
Persoanele prezente au recunoscut limitele teritoriului SDL cu usurinta, exprimand acordul
verbal in delimitarea acestuia, si in identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu SDL.
Cu aceste propuneri de delimitare, si in baza studiului de referinta, se va propune declararea
ZUM din teritoriu de catre CD al GAL.
De asemenea, toate persoanele prezente au fost rugate sa sprijine elaborarea studiului de
referinta in zona, prin participarea si deschirea catre operatorii de teren, in perioada
urmatoare.
Sub coordonarea facilitatorului de dezvoltare comunitara, intalnirea a continuat cu o sesiune
de discutii libere, in care persoanele din ZUM au adus in discutie diverse probleme, dupa cum
urmeaza:
-

-

Blocul G2 din str. Aleea Caminului, nr. 12, ghetoul din zona Bahne, este un bloc
problema. Persoanele din sala au descris ca a avea adresa de domiciliu in acest bloc
conduce direct la numeroase forme de discriminare : de exemplu, nu sunt angajati in
munca, copii au mai putine sanse la educatie si integrare sociala; adesea sunt ignorati
de persoane aflate in pozitii cheie sau de decizie.
Izolatia la etajul superior este prost facuta si deteriorata, de aceea anumiti locatari ai
igrasie si scurgeri de apa in locuintele din G2; se impun reparatii / reabilitare / izolare;
Existenta unei mici actiuni comunitare, proprii: persoanele din bloc s-au mobilizat si
au igienizat singuri parte din spatiile comune (holul de pe etajul unde locuiesc);
Persoanele rezidente in G2 declara cu nu au acces la alte locuinte sociale, in alta zona
(ar dori sa se mute, dar nu primesc in alta parte, desi nu au datorii catre bugetul local);
Dificultati in angajarea in campul muncii: exista persoane de etnie roma, cu studii
liceale finalizate cu bacalaureat, aflate in cautarea unui loc de munca; cu toate acestea
sunt someri de lunga durata, fara succes in gasirea si pastrarea unui loc de munca;
Persoanele din str. Lupeni, inclusa in ZUM, descriu o discriminare in accesul la servicii
publice cum ar fi iginerizarea / curatenie stradala, asfaltare / reabilitare strazi;
Existenta unui spatiu public viran plin de gunoaie, in apropierea str. Lupeni, care ar
putea fi transformat intr-o parcare;
In apropierea bl. G2, se arunca gunoi, fiind lasat sa putrezeasca – risc de boli si infectii;

-

Locatarii bl. G2 nu stiu daca exista un administrator al blocului respectiv si cine anume
este persoana;
Diferente intre locatari, unii platesc utilitatile si altii nu, nu se incurajeaza plata;
Un locatar declara ca se ajunge la infractionalitate (mai specific furturi, talharii) din
disperare, din lipsa de alte solutii pentru a supravietui;
Solicitarea luarii in consideratie a posibilitatii de a cuprinde in programul de reabilitare
termica si a blocurilor din ZUM / UTR 21, cu fonduri din bani publici;
Accesibilizare pentru persoanele cu deficiente in zona (de ex. nevzataori)
O persoana din sala a solicitat inscrierea in GAL ca membru persoana fizica (dl. Vlasie,
str. Lupeni, tel. 0721 133474)

Anexa 2 – “Pasii S.D.L. –facilitare grafica a procesului de elaborare a S.D.L.

Anexa 3
Structura grupului de persoane participante la prima intrunire comunitara – ZUM Bahne,
Aleea Caminului

Descriere
Total participanti
Persoane apartinand etniei
rome
Tineri 16-29 ani
Persoane aflate in risc de
saracie
sau
excluziune
sociala
Femei

Numar Procent
50
100
20
40
15
40

30
80

36

72

60
50
40
30
20
10
0
Total
participanti

Persoane Tineri 16-29 aniPersoane aflate
apartinand
in risc de
etniei rome
saracie sau
excluziune
sociala

Intrunire 1 ZUM UTR12
Etnie

Alte
persoane
60%

Femei

Intrunire 1 ZUM UTR 21
Varsta

Tineri 1629 ani
30%

Persoane
etnie
roma
40%
Alte
varste
70%

Intrunire 1 ZUM UTR 21
Risc saracie / excluziune
Alte
categorii
20%

Persoane
aflate in
risc de
saracie
sau
excluziun
e sociala
80%

Intrunire 1 ZUM UTR 21
Distributia pe sexe

Barbati
28%

Femei
72%

Anexa 4
Fotografii

G.A.L. UNIREA FOCSANI

AGENDA
INTRUNIRII COMUNITARE
Din data de 17 noiembrie 2017, ZUM SUD, UTR12, Focsani

Data: 17.11.2017
Ora: 12:00
Locatia: Scoala Generala Nr. 8 “V. Alecsandri”, str. Al. 1 Iunie, nr. 6

Facilitator comunitar: Alina GARLEANU, contact 0237 626706, int 137
Agenda intrunirii
Introducere: dezvoltarea locala in responsabilitatea comunitatii, prezentare initiativa
locala a Grupului de Actiune Locala Unirea Focsani - Strategia de Dezvoltare Locala
1. 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
2. Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul
SDL
3. Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL, cu
precădere în ZUM
4. Conținutul SDL si a listei indicative de interventii
5. Discutii libere si concluzii

Primaria Municipiului Focsani, impreuna cu un grup de organizatii, institutii publice, dar si
persoane din comunitate interesate, au facut un grup de actiune care doreste sa
imbunatateasca conditiile de trai din zona dumneavoastra. Pentru acest lucru, este foarte
importanta implicarea dumneavoastra in acest proces de consultare permanenta cu
oamenii din comunitate.
Vineri, 17 noiembrie 2017, sunteti invitat la o intrunire comunitara, in care va veti putea
prezenta punctul de vedere in legatura cu problemele si nevoile comunitatii in care traiti,
cat si dorintele pentru viitorul acesteia.
Intrunirea are loc la Scoala Gimnaziala "Alexandru Vlahuta" (Nr. 8), Focsani, intrarea
profesorilor (Str. Al. 1 Iunie, nr. 6), ora 12:00
Aceasta intrunire se bazeaza pe disponibilitatea dvs de a prezenta, in mod real,
situatia actuala din comunitatea dvs., si posibile idei despre cum vedeti depasirea
acestor situatii dificile. Toate aceste lucruri urmaresc dezvoltarea, pe viitor, a zonei in
care locuiti.
Va multumim ca ne sunteti alaturi in acest demers, care, fara participarea si contribuita
dvs, nu ar fi posibil.
,

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA UNIREA FOCSANI

G.A.L. UNIREA FOCSANI

RAPORTUL SINTENTIC
AL INTRUNIRII COMUNITARE
Din data de 17 noiembrie, ZUM SUD, UTR12, Focsani

Data: 17.11.2017
Ora: 12:00
Locatia: Scoala Gimnaziala „Al. Vlahuta” (Nr.8), Al. 1 Iunie, nr. 6
Prezenta: 51 persoane, ZONA URBANA MARGINALIZATA, din cartier Sud, UTR12
(lista de prezenta, in Anexa 1)
Facilitator comunitar: Alina GARLEANU, contact 0237 626706, int 137

Agenda intalnirii
 Introducere: dezvoltarea locala in responsabilitatea comunitatii, prezentare initiativa
locala a Grupului de Actiune Locala Unirea Focsani - Strategia de Dezvoltare Locala


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



Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul
SDL



Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL, cu
precădere în ZUM



Conținutul SDL si al listei indicative de interventii



Discutii libere si concluzii

Intructat la aceasta intalnire comunitara au fost prezente persoane care nu au participat si la
prima intalnire comunitara din ZUM Sud UTR12, tinand cont de mediul lor de provenienta
social si cultural dezavantajat, pentru a face abordabil si usor de inteles un proces atat de
complex cum este cel de descriere a procesului de elaborare SDL, a fost folosita din nou
metodologia bazata pe facilitarea grafica (Anexa 2).
Pornind de la schema vizuala realizata, s-a trecut foarte rapid prin pasii de elaborare a SLD,
cu accent pe implicarea si rolul extrem de important pe care il au persoanele din comunitate
in acest proces de dezvoltare locala, aflat in responsabilitatea comunitatii.

Principalele rezultate ale analizei diagnostic pe baza datelor din Studiul de
referință
In ceea ce priveste prezentarea 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, s-au avut in vedere atat rezultatele cercetarii cat si concluziile si
rezultatele focus-grupurilor, asa cum sunt enumerate in continuare.
1. NEVOI IDENTIFICATE
I.LOCUINȚE/BLOCURI:






Insuficiența spațiului locativ
Izolarea locuinței: protecția față de zgomotele din exterior
Încălzirea locuinței
Curățenia spațiilor comune ale blocului / Aspectul exterior al blocului
Starea instalațiilor din bloc

II. ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE)








Locuri de joacă pentru copii
Spații verzi și parcuri în jurul blocului
Modalități de petrecere a timpului liber
Accesul pietonilor pe trotuarele și aleile dintre blocuri
Locuri de parcare
Iluminatul
Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor

III. NIVEL DE TRAI:






2.








Oportunitățile de a găsi un loc de muncă / Gradul redus de ocupare
Venituri insuficiente
Nivelul de educație redus
Lipsă card de sănătate / grad redus de utilizare a cardului / grad redus de înscriere la
medic de familie
Lipsa siguranței personale
Pericolul social pentru copii: violență, droguri
ASPECTE REZULTATE ÎN URMA FOCUS-GRUPURILOR
Similaritate între cele 2 ZUM-uri, prin prisma percepției locuitorilor
Trăsătură centrală: lipsa de resurse materiale și sociale
Probleme sesizate locuințe/blocuri: limitarea de spațiu, blocuri insalubre și
neîntreținute
Probleme specifice locuință: Bahne – racordarea la gaze; Sud – lipsa băilor și costul
apei
Probleme sesizate zonă limitrofă: lipsa spații verzi, lipsa spații de joacă, iluminat,
pericol social pentru copii (violență, droguri)
Educația adulților: este recunoscut deficitul de educație, dar nu se consideră că o
completare a studiilor ar aduce beneficii
Vecinătate: atitudine pozitivă față de vecini; nemulțumiri față de elementele cu un
comportament social negativ




Accesul la servicii medicale: considerat deficitar – lipsa asigurărilor medicale, faptul că
trebuie să plătească și nu își permit, când merg la medic
Apreciate pozitiv: prezența Crucii roșii, programul „A doua șansă”, cantina, unele
contacte cu asistența socială

Prioritizarea nevoilor identificate si identificarea soluțiilor posibile
Desi toate nevoile identificate prin Studiul de referinta sunt relevante pentru ZUM, conform
metodologiei de dezvoltare participativa a comunitatii elaborare de Federatia Internationala
de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, adaptata la prezentul proces de consultare, s-a trecut la
prioritizarea nevoilor identificate.
Modalitatea de prioritizare este una concreta, prin care persoanele prezente la consultare
primesc un numar egal de “puncte” (buline colorate, autocolante), pentru a marca ceea ce este
mai important pentru sine, la momentul exprimarii optiunii proprii. In acest mod, impreuna
cu adaptarea si clasificarea vizuala a prioritatilor (facilitare grafica prin desene), se garanteaza
accesul tuturor categoriilor de participanti din sala, fara discriminare, inclusiv a celor care au
dificultati sa scrie si sa citeasca, la procesul de prioritizare.
Participantii sunt informati ca pot folosi una, mai multe sau toate punctele pe care le primesc,
pentru a marca cea mai importanta nevoie; pot sa distribuie aceste puncte intre mai multe
categorii de nevoi; de asemenea, au dreptul de a nu folosi toate punctele primite.
Rezultatele prioritizarii nevoilor
Categoria de nevoi
LOCUINȚE/BLOCURI:
Insuficiența spațiului locativ
Izolarea locuinței: protecția față de zgomotele din exterior
Încălzirea locuinței
Curățenia spațiilor comune ale blocului
Aspectul exterior al blocului
Starea instalațiilor din bloc
ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):
Locuri de joacă pentru copii
Spații verzi și parcuri în jurul blocului
Modalități de petrecere a timpului liber
Accesul pietonilor pe trotuarele și aleile dintre blocuri
Locuri de parcare
Iluminatul
Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor
NIVEL DE TRAI:
Oportunitățile de a găsi un loc de muncă / Gradul redus de ocupare
Venituri insuficiente
Nivelul de educație redus
Lipsă card de sănătate / grad redus de utilizare a cardului / grad redus
de înscriere la medic de familie
Lipsa siguranței personale
Pericolul social pentru copii: violență, droguri

Punctaj primit
69
27
3
16
5
6
12
36
11
9
1
5
2
5
3
22
1
9
1
11

Pentru urmatorul punct din agenda, anume identificarea solutiilor posibile, in cadrul acestei
consultări publice în teritoriul SDL, a fost realizata o Diagrama VENN (arborele

problemei), impreuna cu metoda Analizei Forte a Realitatii , ca exemplificare a acestui
proces complex .
Nevoia aleasa impreuna cu participantii a fost „Venituri insuficiente”, identificandu-se cauzele
posibile (Diagrama Venn), prin raspunsurile oferite la intrebarea DE CE? (De ce sunt
veniturile insuficiente?). Raspunsurile oferite de participanti au variat de la nivelul mic al
salariilor, la educatia insuficienta, locuri de munca insuficiente, cheltuielile lunare mari cu
utilitatile, familii numeroare, cheltuieli nenecesare. La urmatorul nivel de analiza, educatia
insuficienta a avut intre cauze lipsa de calificare si nivelul studiilor (nefinalizarea studiilor),
iar locuri de munca insuficiente au relevat elemente cauzale referitoare la varsta (adultii peste
40 de ani, greu angajabili) si experienta (in sensul lipsei acesteia, in randul tinerilor).
Pentru identificarea solutiilor, s-a folosit analiza forte a realitatii, care pune in oglinda o
nevoie, o lipsa (in acest caz veniturile insuficiente), cu situatia ideala (venituri suficiente),
incercand sa se identifice impreuna cu participantii care este traseul de parcurs intre aceste
doua situatii , prin raspunsul la intrebarea CUM?(Cum ajungem de la venituri insuficiente la
venituri suficiente?). Raspunsurile sunt abordate din perspectiva S.I.A. (Schimb, Influentez,
Accept), iar printre raspunsurile oferite de sala au fost crestere salarii (A), scadere impozit
(A), finalizare educatie (S), cursuri la A doua Sansa (S), cautare loc de munca (S), calificare
(S), angajare / loc de munca necalificat (S), inlaturarea discriminarii (I).

Prioritizarea propunerilor de proiecte; conținutul SDL lista indicativa de
interventii
In continuarea intrunirii comunitare, folosind aceeasi modalitate de prioritizare concreta,
persoanele prezente la consultare au primit un numar egal de “puncte” (buline colorate,
autocolante), pentru a marca ceea ce este mai important pentru sine din lista de proiecte /
interventii, la momentul exprimarii optiunii proprii.
In acest mod, impreuna cu adaptarea si clasificarea vizuala a listei de de proiecte / interventii,
(facilitare grafica prin desene), a fost posibil accesul tuturor categoriilor de participanti din
sala, fara discriminare, inclusiv a celor care au dificultati sa scrie si sa citeasca, la procesul de
prioritizare.
Categoria de proiecte / interventii
LOCUIRE / ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):
Reabilitarea Locuințelor Sociale
Repararea instalațiilor comune / reabilitarea infrastructurii de utilități
Reabilitarea/Extinderea Sistemului de Iluminat Public
Amenajarea de spații verzi/parcuri/locuri de joacă în jurul blocurilor
Amenajarea unui Teren Multisport
Reabilitarea infrastructurii pietonale: trotuare și alei între blocuri
Crearea de locuri de parcare
Realizarea unui sistem de supraveghere video
NIVEL DE TRAI 3.1. EDUCATIE
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative,
culturale și recreative
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în vederea creșterii
accesului și participării la educația timpurie și reducerea părăsirii
timpurii a școlii
Dezvoltarea de programe integrate dedicate persoanelor aparținând
grupurilor vulnerabile în vederea creșterii accesului si participării în

Punctaj primit
62
53
4
2
3
25
10
4
2

învățământul primar și secundar (consiliere, mediere, programe de tip
“a doua șansă”, “școală după școală”, etc), inclusiv sprijin financiar
pentru familiile acestora
Intervenții privind realizarea de activități de educație generală și
instruire vocațională și cursuri specializate orientate către copiii / tinerii
din grupurile aflate în risc de excluziune
NIVEL DE TRAI 3.2. SANATATE
Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație
sexuală și planificare familială
Categoria de proiecte / interventii
NIVEL DE TRAI 3.3. SOCIAL
Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii sociale în cadrul centrelor
comunitare integrate
Campanie de conștientizare publică privind sensibilizarea comunității
față de rezolvarea cazurilor sociale și prevenirea marginalizării sociale
Crearea infrastructurii necesare promovării și dezvoltării voluntariatului
și asigurarea unor programe/cursuri de formare sau specializare a
voluntarilor în parteneriat cu instituții partenere
Evaluarea situației sociale a populației la nivelul teritoriului SDL și
crearea unei rețele de sprijin pentru persoanele asistate și familiile lor
Facilitarea accesului persoanelor / familiilor în situații de risc la servicii
de informare și consiliere, precum și crearea unui mecanism de
cunoaștere a acestor persoane de către instituțiile / voluntarii implicați
în asigurarea serviciilor sociale și de sănătate
NIVEL DE TRAI: 3.4. MUNCA
Cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și/sau
menținere pe piața muncii
Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri
de muncă
Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a persoanelor din
grupurile vulnerabile pentru crearea unor programe de dezvoltare a
economiei sociale pentru persoanele adulte și vârstnice și implicarea
acestora în proiecte de educație/formare a copiilor/ tinerilor cei din
familii defavorizate, sau din sistemul de protecție socială
Realizarea unor sondaje/analize asupra ofertei de muncă și promovarea
unor cursuri de specializare, în special pentru persoanele active fără nici
un fel de calificare/formare
Realizarea unui studiu privind persoanele adulte care au copii / minori
sau persoane cu handicap în îngrijire și lucrează în alte localități decât
cea de reședință, sau nu pot să lucreze
Campanie de promovare a dezvoltării întreprinderilor economice sociale
și crearea unor facilități/condiții pentru desfășurarea activității Incubatoare de afaceri și programe de consiliere și îndrumare
Adaptarea la noile cerințe ale pieței muncii și dezvoltarea ofertelor de
formare profesională continuă în conformitate cu cerințele pieței forței
de muncă

1
8
8
Punctaj primit
14
4
1
1
5
3

15
4
3
2

2
3
1

A fost descris procesul final de adoptare a conținutului SDL listei indicative de interventii,
prin CD si AG al Asociatiei GAL Unirea Focsani.
Sub coordonarea facilitatorului de dezvoltare comunitara, intalnirea a continuat cu o sesiune
de discutii libere, in care persoanele din ZUM au adus in discutie diverse probleme, dupa cum
urmeaza:
-

Continuarea procesului de consultare si implicare a comunitatii locale in dezvoltarea
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii;
Sublinierea rolului persoanelor fizice relevante, care au au devenit membri GAL si
invitatie publica de a se alatura GAL

Anexa 2 – “Pasii S.D.L. –facilitare grafica a procesului de elaborare a S.D.L.

Anexa 3
Structura grupului de persoane participante la a doua intrunire comunitara – ZUM Sud,
Revolutiei
Descriere

Numar

Procent

Total participanti
Persoane apartinand
etniei rome
Tineri 16-29 ani
Persoane aflate in risc de
saracie sau excluziune
sociala
Femei

51
27

100
53

15
34

29
67

39

76

60
50
40
30
20
10
0
Total
participanti

Persoane Tineri 16-29 aniPersoane aflate
apartinand
in risc de
etniei rome
saracie sau
excluziune
sociala

Intrunire 2 ZUM UTR12
Varsta

Tineri 1629 ani
29%
Alte
varste
71%

Femei

Intrunire 2 ZUM UTR12
Etnie

Alte
persoane
47%

Persoane
apartinan
d etniei
rome
53%

Intrunire 2 ZUM UTR 12
Risc saracie / excluziune

alte
categorii
33%

Persoane
aflate in
risc de
saracie
sau
excluziun
e sociala
67%

Intrunire 2 ZUM UTR 12
Repartizare pe sexe

Barbati
24%

Femei
76%

Anexa 3 – Fotografii

G.A.L. UNIREA FOCSANI

AGENDA
INTRUNIRII COMUNITARE
Din data de 21 noiembrie 2017, ZUM BAHNE, UTR21, Focsani

Data: 21.11.2017
Ora: 10:00
Locatia: Scoala Generala Nr. 3 Focsani, str. Dornei, nr . 1

Facilitator comunitar: Alina GARLEANU, contact 0237 626706, int 137
Agenda intrunirii
Introducere: dezvoltarea locala in responsabilitatea comunitatii, prezentare initiativa
locala a Grupului de Actiune Locala Unirea Focsani - Strategia de Dezvoltare Locala
1. 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
2. Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul
SDL
3. Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL, cu
precădere în ZUM
4. Conținutul SDL si a listei indicative de interventii
5. Discutii libere si concluzii

Primaria Municipiului Focsani, impreuna cu un grup de organizatii, institutii publice, dar si
persoane din comunitate interesate, au facut un grup de actiune care doreste sa
imbunatateasca conditiile de trai din zona dumneavoastra. Pentru acest lucru, este foarte
importanta implicarea dumneavoastra in acest proces de consultare permanenta cu
oamenii din comunitate.
Marti, 21 noiembrie 2017, sunteti invitat la o intrunire comunitara, in care va veti putea
prezenta punctul de vedere in legatura cu problemele si nevoile comunitatii in care traiti,
cat si dorintele pentru viitorul acesteia.
Intrunirea are loc la Scoala Gimnaziala Nr. 3, Focsani, intrarea elevilor (Str. Dornei, nr.
1), ora 10:00
Aceasta intrunire se bazeaza pe disponibilitatea dvs de a prezenta, in mod real,
situatia actuala din comunitatea dvs., si posibile idei despre cum vedeti depasirea
acestor situatii dificile. Toate aceste lucruri urmaresc dezvoltarea, pe viitor, a zonei in
care locuiti.
Va multumim ca ne sunteti alaturi in acest demers, care, fara participarea si contribuita
dvs, nu ar fi posibil.
,

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA UNIREA FOCSANI

G.A.L. UNIREA FOCSANI

RAPORTUL SINTENTIC
AL INTRUNIRII COMUNITARE
Din data de 21 noiembrie 2017, ZUM BAHNE, UTR21, Focsani

Data: 21.11.2017
Ora: 10:00
Locatia: Scoala Generala Nr. 3 Focsani
Prezenta: 50 persoane, ZONA URBANA MARGINALIZATA, din cartier Bahne, UTR 21
(lista de prezenta, in Anexa 1)
Facilitator comunitar: Alina GARLEANU, contact 0237 626706, int 137

Agenda intalnirii
 Introducere: dezvoltarea locala in responsabilitatea comunitatii, prezentare initiativa
locala a Grupului de Actiune Locala Unirea Focsani - Strategia de Dezvoltare Locala


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



Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul
SDL



Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL, cu
precădere în ZUM



Conținutul SDL si al listei indicative de interventii



Discutii libere si concluzii

Intructat la aceasta intalnire comunitara au fost prezente persoane care nu au participat si la
prima intalnire comunitara din ZUM Sud UTR12, tinand cont de mediul lor de provenienta
social si cultural dezavantajat, pentru a face abordabil si usor de inteles un proces atat de
complex cum este cel de descriere a procesului de elaborare SDL, a fost folosita din nou
metodologia bazata pe facilitarea grafica (Anexa 2).
Pornind de la schema vizuala realizata, s-a trecut foarte rapid prin pasii de elaborare a SLD,
cu accent pe implicarea si rolul extrem de important pe care il au persoanele din comunitate
in acest proces de dezvoltare locala, aflat in responsabilitatea comunitatii.

Principalele rezultate ale analizei diagnostic pe baza datelor din Studiul de
referință
In ceea ce priveste prezentarea 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, s-au avut in vedere atat rezultatele cercetarii cat si concluziile si
rezultatele focus-grupurilor, asa cum sunt enumerate in continuare.
1. NEVOI IDENTIFICATE
I.LOCUINȚE/BLOCURI:






Insuficiența spațiului locativ
Izolarea locuinței: protecția față de zgomotele din exterior
Încălzirea locuinței
Curățenia spațiilor comune ale blocului / Aspectul exterior al blocului
Starea instalațiilor din bloc

II. ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE)








Locuri de joacă pentru copii
Spații verzi și parcuri în jurul blocului
Modalități de petrecere a timpului liber
Accesul pietonilor pe trotuarele și aleile dintre blocuri
Locuri de parcare
Iluminatul
Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor

III. NIVEL DE TRAI:






2.








Oportunitățile de a găsi un loc de muncă / Gradul redus de ocupare
Venituri insuficiente
Nivelul de educație redus
Lipsă card de sănătate / grad redus de utilizare a cardului / grad redus de înscriere la
medic de familie
Lipsa siguranței personale
Pericolul social pentru copii: violență, droguri
ASPECTE REZULTATE ÎN URMA FOCUS-GRUPURILOR
Similaritate între cele 2 ZUM-uri, prin prisma percepției locuitorilor
Trăsătură centrală: lipsa de resurse materiale și sociale
Probleme sesizate locuințe/blocuri: limitarea de spațiu, blocuri insalubre și
neîntreținute
Probleme specifice locuință: Bahne – racordarea la gaze; Sud – lipsa băilor și costul
apei
Probleme sesizate zonă limitrofă: lipsa spații verzi, lipsa spații de joacă, iluminat,
pericol social pentru copii (violență, droguri)
Educația adulților: este recunoscut deficitul de educație, dar nu se consideră că o
completare a studiilor ar aduce beneficii
Vecinătate: atitudine pozitivă față de vecini; nemulțumiri față de elementele cu un
comportament social negativ




Accesul la servicii medicale: considerat deficitar – lipsa asigurărilor medicale, faptul că
trebuie să plătească și nu își permit, când merg la medic
Apreciate pozitiv: prezența Crucii roșii, programul „A doua șansă”, cantina, unele
contacte cu asistența socială

Prioritizarea nevoilor identificate si identificarea soluțiilor posibile
Desi toate nevoile identificate prin Studiul de referinta sunt relevante pentru ZUM, conform
metodologiei de dezvoltare participativa a comunitatii elaborare de Federatia Internationala
de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, adaptata la prezentul proces de consultare, s-a trecut la
prioritizarea nevoilor identificate.
Modalitatea de prioritizare este una concreta, prin care persoanele prezente la consultare
primesc un numar egal de “puncte” (buline colorate, autocolante), pentru a marca ceea ce este
mai important pentru sine, la momentul exprimarii optiunii proprii. In acest mod, impreuna
cu adaptarea si clasificarea vizuala a prioritatilor (facilitare grafica prin desene), se garanteaza
accesul tuturor categoriilor de participanti din sala, fara discriminare, inclusiv a celor care au
dificultati sa scrie si sa citeasca, la procesul de prioritizare.
Participantii sunt informati ca pot folosi una, mai multe sau toate punctele pe care le primesc,
pentru a marca cea mai importanta nevoie; pot sa distribuie aceste puncte intre mai multe
categorii de nevoi; de asemenea, au dreptul de a nu folosi toate punctele primite.
Rezultatele prioritizarii nevoilor
Categoria de nevoi
LOCUINȚE/BLOCURI:
Insuficiența spațiului locativ
Izolarea locuinței: protecția față de zgomotele din exterior
Încălzirea locuinței
Curățenia spațiilor comune ale blocului
Aspectul exterior al blocului
Starea instalațiilor din bloc
ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):
Locuri de joacă pentru copii
Spații verzi și parcuri în jurul blocului
Modalități de petrecere a timpului liber
Accesul pietonilor pe trotuarele și aleile dintre blocuri
Locuri de parcare
Iluminatul
Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor
NIVEL DE TRAI:
Oportunitățile de a găsi un loc de muncă / Gradul redus de ocupare
Venituri insuficiente
Nivelul de educație redus
Lipsă card de sănătate / grad redus de utilizare a cardului / grad redus
de înscriere la medic de familie
Lipsa siguranței personale
Pericolul social pentru copii: violență, droguri

Punctaj primit
44
22
1
11
4
5
1
21
4
4
6
3
4
27
4
4
4
1
4
11

Pentru urmatorul punct din agenda, anume identificarea solutiilor posibile, in cadrul acestei
consultări publice în teritoriul SDL, a fost realizata o Diagrama VENN (arborele

problemei), impreuna cu metoda Analizei Forte a Realitatii , ca exemplificare a acestui
proces complex .
Nevoia aleasa impreuna cu participantii a fost „Nivel de educatie scazut”, identificandu-se
cauzele posibile (Diagrama Venn), prin raspunsurile oferite la intrebarea DE CE? (De ce este
nivelul de educatie scazut?). Raspunsurile oferite de participanti au variat de la influenta
modelelor familiale, la impactul negativ al veniturilor scazute, dificultati financiare, la lipsa
sprijinului autoritatilor, lipsa motivatiei, lipsa interesului.
Pentru identificarea solutiilor, s-a folosit analiza forte a realitatii, care pune in oglinda o
nevoie, o lipsa (in acest caz nivelul de educatie scazut), cu situatia ideala (educatie finalizata),
incercand sa se identifice impreuna cu participantii care este traseul de parcurs intre aceste
doua situatii , prin raspunsul la intrebarea CUM?(Cum ajungem de la un nivel de educatie
scazut la finalizarea educatiei?). Raspunsurile sunt abordate din perspectiva S.I.A. (Schimb,
Influentez, Accept), iar printre raspunsurile oferite de sala au fost : motivare elevi si parinti
(S); atitudine fata de elev in scoala (I); atitudinea proprie (S); motivare financiara, burse (I);
mentorat, pregatire (S); programe tip scoala dupa scoala (I); formarea profesorilor (I),
pregatire dupa ore (S).
Prioritizarea propunerilor de proiecte; conținutul SDL lista indicativa de
interventii
In continuarea intrunirii comunitare, folosind aceeasi modalitate de prioritizare concreta,
persoanele prezente la consultare au primit un numar egal de “puncte” (buline colorate,
autocolante), pentru a marca ceea ce este mai important pentru sine din lista de proiecte /
interventii, la momentul exprimarii optiunii proprii.
In acest mod, impreuna cu adaptarea si clasificarea vizuala a listei de de proiecte / interventii,
(facilitare grafica prin desene), a fost posibil accesul tuturor categoriilor de participanti din
sala, fara discriminare, inclusiv a celor care au dificultati sa scrie si sa citeasca, la procesul de
prioritizare.
Categoria de proiecte / interventii
LOCUIRE / ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):
Reabilitarea Locuințelor Sociale
Repararea instalațiilor comune / reabilitarea infrastructurii de utilități
Reabilitarea/Extinderea Sistemului de Iluminat Public
Amenajarea de spații verzi/parcuri/locuri de joacă în jurul blocurilor
Amenajarea unui Teren Multisport
Reabilitarea infrastructurii pietonale: trotuare și alei între blocuri
Crearea de locuri de parcare
Realizarea unui sistem de supraveghere video
NIVEL DE TRAI 3.1. EDUCATIE
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative,
culturale și recreative
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în vederea creșterii
accesului și participării la educația timpurie și reducerea părăsirii
timpurii a școlii
Dezvoltarea de programe integrate dedicate persoanelor aparținând
grupurilor vulnerabile în vederea creșterii accesului si participării în
învățământul primar și secundar (consiliere, mediere, programe de tip
“a doua șansă”, “școală după școală”, etc), inclusiv sprijin financiar
pentru familiile acestora

Punctaj primit
87
50
3
5
4
3
10
12
12
3
1
-

Categoria de proiecte / interventii
Intervenții privind realizarea de activități de educație generală și
instruire vocațională și cursuri specializate orientate către copiii / tinerii
din grupurile aflate în risc de excluziune
NIVEL DE TRAI 3.2. SANATATE
Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație
sexuală și planificare familială
NIVEL DE TRAI 3.3. SOCIAL
Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii sociale în cadrul centrelor
comunitare integrate
Campanie de conștientizare publică privind sensibilizarea comunității
față de rezolvarea cazurilor sociale și prevenirea marginalizării sociale
Crearea infrastructurii necesare promovării și dezvoltării voluntariatului
și asigurarea unor programe/cursuri de formare sau specializare a
voluntarilor în parteneriat cu instituții partenere
Evaluarea situației sociale a populației la nivelul teritoriului SDL și
crearea unei rețele de sprijin pentru persoanele asistate și familiile lor
Facilitarea accesului persoanelor / familiilor în situații de risc la servicii
de informare și consiliere, precum și crearea unui mecanism de
cunoaștere a acestor persoane de către instituțiile / voluntarii implicați
în asigurarea serviciilor sociale și de sănătate
NIVEL DE TRAI: 3.4. MUNCA
Cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și/sau
menținere pe piața muncii
Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri
de muncă
Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a persoanelor din
grupurile vulnerabile pentru crearea unor programe de dezvoltare a
economiei sociale pentru persoanele adulte și vârstnice și implicarea
acestora în proiecte de educație/formare a copiilor/ tinerilor cei din
familii defavorizate, sau din sistemul de protecție socială
Realizarea unor sondaje/analize asupra ofertei de muncă și promovarea
unor cursuri de specializare, în special pentru persoanele active fără nici
un fel de calificare/formare
Realizarea unui studiu privind persoanele adulte care au copii / minori
sau persoane cu handicap în îngrijire și lucrează în alte localități decât
cea de reședință, sau nu pot să lucreze
Campanie de promovare a dezvoltării întreprinderilor economice sociale
și crearea unor facilități/condiții pentru desfășurarea activității Incubatoare de afaceri și programe de consiliere și îndrumare
Adaptarea la noile cerințe ale pieței muncii și dezvoltarea ofertelor de
formare profesională continuă în conformitate cu cerințele pieței forței
de muncă

Punctaj primit
1
8
8
12
3
2
4
1
2

9
2
3
1

1
2
-

A fost descris procesul final de adoptare a conținutului SDL listei indicative de interventii,
prin CD si AG al Asociatiei GAL Unirea Focsani.
Sub coordonarea facilitatorului de dezvoltare comunitara, intalnirea a continuat cu o sesiune
de discutii libere, in care persoanele din ZUM au adus in discutie diverse probleme, dupa cum
urmeaza:

-

Continuarea procesului de consultare si implicare a comunitatii locale in dezvoltarea
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii;
Necesitatea construirii increderii si asigurarea transparentei organizationale;
Sublinierea rolului persoanelor fizice relevante, care au au devenit membri GAL si
invitatie publica de a se alatura GAL

Anexa 2 – “Pasii S.D.L. –facilitare grafica a procesului de elaborare a S.D.L.

Anexa 3
Structura grupului de persoane participante la prima intrunire comunitara – ZUM Bahne,
Aleea Caminului
Descriere
Total participanti
Persoane apartinand etniei
rome
Tineri 16-29 ani
Persoane aflate in risc de
saracie
sau
excluziune
sociala
Femei

Numar Procent
50
100
21
42
13
37

26
74

31

62

60
50
40
30
20
10
0
Total
participanti

Persoane Tineri 16-29 aniPersoane aflate
apartinand
in risc de
etniei rome
saracie sau
excluziune
sociala

Intrunire 2 ZUM UTR21
Etnie

Alte
persoane
58%

Persoane
etnie
roma
42%

Femei

Intrunire 2 ZUM UTR 21
Varsta
Tineri 1629 ani
26%

Alte
varste
74%

Intrunire 2 ZUM UTR 21
Distributia pe sexe

Intrunire 2 ZUM UTR 21
Risc saracie / excluziune

Alte
categorii
26%

Barbati
38%
Femei
62%

Persoane
aflate in
risc de
saracie
sau
excluziun
e sociala
74%

Anexa 4
Fotografii

G.A.L. UNIREA FOCSANI
RAPORT SINTETIC AL INTRUNIRILOR COMUNITARE DIN ZONELE
URBANE MARGINALIZATE IN LUNA NOIEMBRIE 2017

Intrunirea comunitara 2
ZUM UTR 12 Sud / ZUM UTR 21 BAHNE
Agenda intrunirilor comunitare
 Introducere: dezvoltarea locala in responsabilitatea
comunitatii, prezentare initiativa locala a Grupului de Actiune
Locala Unirea Focsani - Strategia de Dezvoltare Locala
 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
 Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor
publice în întreg teritoriul SDL
 Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări
în teritoriul SDL, cu precădere în ZUM
 Conținutul SDL si al listei indicative de interventii
 Discutii libere si concluzii

Intrunire 2 ZUM UTR 12 Sud ,
zona Revolutiei
 Data: 17.11.2017, ora 12:00
 Locatia: Scoala Al. Vlahuta
 Prezenta: 51 persoane
Descriere

Numar

Procent

Total participanti
Persoane apartinand etniei
rome
Tineri 16-29 ani
Persoane aflate in risc de
saracie sau excluziune sociala
Femei

51
27

100
53

15
34

29
67

39

76
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60
50
40
30
20
10
0
Total
participanti

Persoane Tineri 16-29 ani Persoane
apartinand
aflate in risc de
etniei rome
saracie sau
excluziune
sociala

Femei

Intrunire 2 ZUM UTR 12 Sud ,
zona Revolutiei
Intrunire 2 ZUM UTR 12
Repartizare pe sexe

Barbati
24%

Femei
76%

Intrunire 2 ZUM UTR12
Varsta
Tineri 1629 ani
29%
Alte
varste
71%

Intrunire 2 ZUM UTR 12
Risc saracie / excluziune

alte
categorii
33%

Persoane
aflate in
risc de
saracie
sau
excluziune
sociala
67%

Intrunire 2 ZUM UTR12
Etnie

Alte
persoane
47%

Persoane
apartinan
d etniei
rome
53%

Intrunire 2 ZUM UTR 21 Bahne ,
zona Aleea Caminului
 Data: 21.11.2017, ora 10:00
 Locatia: sediul Sc. Generala Nr. 3 Focsani
 Prezenta: 50 persoane60
50

Descriere
Total participanti
Persoane apartinand etniei
rome
Tineri 16-29 ani
Persoane aflate in risc de
saracie sau excluziune sociala
Femei

Numar
50
21

Procent
100
42

40
30
20

13
37
31

26
74
62

10
0
Total
participanti

Persoane Tineri 16-29 ani Persoane
apartinand
aflate in risc de
etniei rome
saracie sau
excluziune
sociala

Femei

Intrunire 2 ZUM UTR 21 Bahne ,
zona Aleea Caminului
Intrunire 2 ZUM UTR 21
Distributia pe sexe

Barbati
38%
Femei
62%

Intrunire 2 ZUM UTR 21
Varsta
Tineri 1629 ani
26%

Alte
varste
74%

Intrunire 2 ZUM UTR 21
Risc saracie / excluziune

Alte
categorii
26%

Persoane
aflate in
risc de
saracie sau
excluziune
sociala
74%

Intrunire 2 ZUM UTR21
Etnie

Alte
persoane
58%

Persoane
etnie roma
40%

Prioritizare nevoi ZUM SUD
CATEGORIA DE NEVOI
LOCUINȚE/BLOCURI:
Insuficiența spațiului locativ
Izolarea locuinței: protecția față de zgomotele din exterior
Încălzirea locuinței
Curățenia spațiilor comune ale blocului
Aspectul exterior al blocului
Starea instalațiilor din bloc
ZONA LIMITROFĂ CARTIER, VECINATATE :
Locuri de joacă pentru copii
Spații verzi și parcuri în jurul blocului
Modalități de petrecere a timpului liber
Accesul pietonilor pe trotuarele și aleile dintre blocuri
Locuri de parcare
Iluminatul
Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor
NIVEL DE TRAI:
Oportunitățile de a găsi un loc de muncă / Gradul redus de ocupare
Venituri insuficiente
Nivelul de educație redus
Lipsă card de sănătate / grad redus de utilizare a cardului / grad redus de înscriere la medic de familie

Punctaj primit
69
27
3
16
5
6
12
36
11
9
1
5
2
5
3
22
1
9
1
-

Lipsa siguranței personale
Pericolul social pentru copii: violență, droguri

11

Prioritizare nevoi ZUM BAHNE
CATEGORIA DE NEVOI
LOCUINȚE/BLOCURI:

Punctaj primit

Insuficiența spațiului locativ

22

Izolarea locuinței: protecția față de zgomotele din exterior

1

Încălzirea locuinței

11

Curățenia spațiilor comune ale blocului

4

Aspectul exterior al blocului

5

Starea instalațiilor din bloc

1

44

ZONA LIMITROFĂ CARTIER, VECINATATE :

21

Locuri de joacă pentru copii

4

Spații verzi și parcuri în jurul blocului

4

Modalități de petrecere a timpului liber

-

Accesul pietonilor pe trotuarele și aleile dintre blocuri

-

Locuri de parcare

6

Iluminatul

3

Depozitarea necorespunzătoare a gunoaielor

4

NIVEL DE TRAI:

27

Oportunitățile de a găsi un loc de muncă / Gradul redus de ocupare

4

Venituri insuficiente

4

Nivelul de educație redus

4

Lipsă card de sănătate / grad redus de utilizare a cardului / grad redus de înscriere la medic de familie

1

Lipsa siguranței personale

4

Pericolul social pentru copii: violență, droguri

11

Prioritizarea propunerilor de proiecte
lista indicativa de interventii – SUD
CATEGORIA DE PROIECTE / INTERVENTII

Punctaj primit

LOCUIRE / ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):

62

Reabilitarea Locuințelor Sociale

53

Repararea instalațiilor comune / reabilitarea infrastructurii de utilități

4

Reabilitarea/Extinderea Sistemului de Iluminat Public

2

Amenajarea de spații verzi/parcuri/locuri de joacă în jurul blocurilor

3

Amenajarea unui Teren Multisport

-

Reabilitarea infrastructurii pietonale: trotuare și alei între blocuri

-

Crearea de locuri de parcare

-

Realizarea unui sistem de supraveghere video

-

NIVEL DE TRAI 3.1. EDUCATIE
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale și recreative

25
10

Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în vederea creșterii accesului și participării la educația
4
timpurie și reducerea părăsirii timpurii a școlii
Dezvoltarea de programe integrate dedicate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în vederea creșterii 2
accesului si participării în învățământul primar și secundar consiliere, mediere, programe de tip a doua șansă ,
școală după școală , etc , inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora
Intervenții privind realizarea de activități de educație generală și instruire vocațională și cursuri specializate
orientate către copiii / tinerii din grupurile aflate în risc de excluziune

1

NIVEL DE TRAI 3.2. SANATATE
Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație sexuală și planificare familială

8
8

Prioritizarea propunerilor de proiecte
lista indicativa de interventii – SUD
CATEGORIA DE PROIECTE / INTERVENTII
NIVEL DE TRAI 3.3. SOCIAL
Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii sociale în cadrul centrelor comunitare integrate

Punctaj
primit
14

4

Campanie de conștientizare publică privind sensibilizarea comunității față de rezolvarea cazurilor sociale și prevenirea
marginalizării sociale
Crearea infrastructurii necesare promovării și dezvoltării voluntariatului și asigurarea unor programe/cursuri de formare sau
specializare a voluntarilor în parteneriat cu instituții partenere
Evaluarea situației sociale a populației la nivelul teritoriului SDL și crearea unei rețele de sprijin pentru persoanele asistate și
familiile lor
Facilitarea accesului persoanelor / familiilor în situații de risc la servicii de informare și consiliere, precum și crearea unui
mecanism de cunoaștere a acestor persoane de către instituțiile / voluntarii implicați în asigurarea serviciilor sociale și de
sănătate
NIVEL DE TRAI: 3.4. MUNCA
Cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și/sau menținere pe piața muncii

1

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă

3

Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a persoanelor din grupurile vulnerabile pentru crearea unor programe de
dezvoltare a economiei sociale pentru persoanele adulte și vârstnice și implicarea acestora în proiecte de educație/formare a
copiilor/ tinerilor cei din familii defavorizate, sau din sistemul de protecție socială
Realizarea unor sondaje/analize asupra ofertei de muncă și promovarea unor cursuri de specializare, în special pentru
persoanele active fără nici un fel de calificare/formare
Realizarea unui studiu privind persoanele adulte care au copii / minori sau persoane cu handicap în îngrijire și lucrează în alte
localități decât cea de reședință, sau nu pot să lucreze
Campanie de promovare a dezvoltării întreprinderilor economice sociale și crearea unor facilități/condiții pentru desfășurarea
activității - Incubatoare de afaceri și programe de consiliere și îndrumare
Adaptarea la noile cerințe ale pieței muncii și dezvoltarea ofertelor de formare profesională continuă în conformitate cu

2

1
5
3

15
4

2
3
1

Prioritizarea propunerilor de proiecte
lista indicativa de interventii – BAHNE
CATEGORIA DE PRIOECTE / INTERVENTII
LOCUIRE / ZONA LIMITROFĂ (CARTIER, VECINATATE):
Reabilitarea Locuințelor Sociale
Repararea instalațiilor comune / reabilitarea infrastructurii de utilități
Reabilitarea/Extinderea Sistemului de Iluminat Public
Amenajarea de spații verzi/parcuri/locuri de joacă în jurul blocurilor
Amenajarea unui Teren Multisport
Reabilitarea infrastructurii pietonale: trotuare și alei între blocuri
Crearea de locuri de parcare
Realizarea unui sistem de supraveghere video
NIVEL DE TRAI 3.1. EDUCATIE
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale și recreative
Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în vederea creșterii accesului și participării la educația
timpurie și reducerea părăsirii timpurii a școlii

Punctaj
primit
87
50
3
5
4
3
10
12
12
3
1

Dezvoltarea de programe integrate dedicate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în vederea creșterii accesului si participării în învățământul primar și secundar consiliere, mediere, programe de tip a doua
șansă , școală după școală , etc , inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora
Intervenții privind realizarea de activități de educație generală și instruire vocațională și cursuri specializate
orientate către copiii / tinerii din grupurile aflate în risc de excluziune
NIVEL DE TRAI 3.2. SANATATE
Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație sexuală și planificare familială

1
8
8

Prioritizarea propunerilor de proiecte
lista indicativa de interventii – BAHNE
CATEGORIA DE PROIECTE / INTERVENTII
NIVEL DE TRAI 3.3. SOCIAL
Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii sociale în cadrul centrelor comunitare integrate

Punctaj primit
12
3

Campanie de conștientizare publică privind sensibilizarea comunității față de rezolvarea cazurilor sociale și prevenirea
2
marginalizării sociale
Crearea infrastructurii necesare promovării și dezvoltării voluntariatului și asigurarea unor programe/cursuri de formare sau 4
specializare a voluntarilor în parteneriat cu instituții partenere
Evaluarea situației sociale a populației la nivelul teritoriului SDL și crearea unei rețele de sprijin pentru persoanele asistate și 1
familiile lor
Facilitarea accesului persoanelor / familiilor în situații de risc la servicii de informare și consiliere, precum și crearea unui
2
mecanism de cunoaștere a acestor persoane de către instituțiile / voluntarii implicați în asigurarea serviciilor sociale și de
sănătate
NIVEL DE TRAI: 3.4. MUNCA
Cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și/sau menținere pe piața muncii
2
Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă

3

Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a persoanelor din grupurile vulnerabile pentru crearea unor programe
de dezvoltare a economiei sociale pentru persoanele adulte și vârstnice și implicarea acestora în proiecte de
educație/formare a copiilor/ tinerilor cei din familii defavorizate, sau din sistemul de protecție socială
Realizarea unor sondaje/analize asupra ofertei de muncă și promovarea unor cursuri de specializare, în special pentru
persoanele active fără nici un fel de calificare/formare

1

-

Realizarea unui studiu privind persoanele adulte care au copii / minori sau persoane cu handicap în îngrijire și lucrează în alte 1
localități decât cea de reședință, sau nu pot să lucreze
Campanie de promovare a dezvoltării întreprinderilor economice sociale și crearea unor facilități/condiții pentru
desfășurarea activității - Incubatoare de afaceri și programe de consiliere și îndrumare

2

Adaptarea la noile cerințe ale pieței muncii și dezvoltarea ofertelor de formare profesională continuă în conformitate cu
cerințele pieței forței de muncă

-

9

Input participanti intruniri comunitare
ZUM SUD, BAHNE
 Continuarea procesului de consultare si implicare a
comunitatii locale in dezvoltarea locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii
 Necesitatea construirii increderii si asigurarea
transparentei organizationale
 Sublinierea rolului persoanelor fizice relevante, care au
au devenit membri GAL
 Solicitari pentru inscrierea in GAL ca membru persoana
fizica relevanta

Imagini de la Intrunirea Comunitara Sud

Imagini de la Intrunirea Comunitara Sud

Imagini de la Intrunirea Comunitara Bahne

Imagini de la Intrunirea Comunitara Bahne

Va multumesc!

Facilitator dezvoltare comunitara: Alina GARLEANU
Contact: tel 0237 626706 int 137, splas_focsani@yahoo.com

G.A.L. UNIREA FOCSANI
RAPORT SINTETIC AL INTRUNIRILOR COMUNITARE DIN ZONELE
URBANE MARGINALIZATE IN LUNA OCTOMBRIE 2017

Intrunirea comunitara 1
ZUM UTR 12 Sud / ZUM UTR 21 BAHNE
Agenda primei intruniri
 Introducere : Conceptul de dezvoltare locala plasata
in responsabilitatea comunitatii, prezentare initiativa
locala Grupului de Actiune Locala Unirea Focsani Strategia de Dezvoltare Locala
 Delimitarea teritoriului SDL
 Identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu SDL
 Declararea ZUM din teritoriu
 Organizarea / elaborarea Studiului de referinta

Intrunire ZUM UTR 12 Sud ,
zona Revolutiei
 Data: 24.10.2017, ora 13:00
 Locatia: sediul Asociatiei Sf. Stelian, str. Al. 1 Iunie, nr. 4
 Prezenta: 51 persoane
Descriere

Numar

Procent

Total participanti
Persoane apartinand etniei
rome
Tineri 16-29 ani
Persoane aflate in risc de
saracie sau excluziune sociala
Femei

51
17

100
33

18
36

35
71

30

59

60
50
40
30
20
10
0
Total
participanti

Persoane Tineri 16-29 ani Persoane
apartinand
aflate in risc de
etniei rome
saracie sau
excluziune
sociala

Femei

Intrunire ZUM UTR 12 Sud ,
zona Revolutiei
Intrunire 1 ZUM UTR 12
Repartizare pe sexe

Barbati
41%
Femei
59%

Intrunire 1 ZUM UTR12
Varsta

Alte
varste
65%

Tineri 1629 ani
35%

Intrunire 1 ZUM UTR 12
Risc saracie / excluziune

alte
categorii
29%

Persoane
aflate in
risc de
saracie
sau
excluziun
e sociala
71%

Intrunire 1 ZUM UTR12
Etnie

Alte
persoane
67%

Persoane
de etnie
roma
33%

Intrunire ZUM UTR 21 Bahne ,
zona Aleea Caminului
 Data: 26.10.2017, ora 12:00
 Locatia: sediul Sc. Generala Nr. 3 Focsani
 Prezenta: 50 persoane
60
50

Descriere
Total participanti
Persoane apartinand etniei
rome
Tineri 16-29 ani
Persoane aflate in risc de
saracie sau excluziune sociala
Femei

Numar
50
20

Procent
100
40

40
30
20

15
40

30
80

10
0

36

72

Total
participanti

Persoane Tineri 16-29 ani Persoane
apartinand
aflate in risc de
etniei rome
saracie sau
excluziune
sociala

Femei

Intrunire ZUM UTR 21 Bahne ,
zona Aleea Caminului
Intrunire 1 ZUM UTR 21
Distributia pe sexe

Barbati
28%

Femei
72%

Intrunire 1 ZUM UTR 21
Varsta

Intrunire 1 ZUM UTR 21
Risc saracie / excluziune
Alte
categorii
20%

Tineri 1629 ani
30%
Alte
varste
70%

Persoane
aflate in
risc de
saracie
sau
excluziun
e sociala
80%

Intrunire 1 ZUM UTR12
Etnie

Alte
persoane
60%

Persoane
etnie
roma
40%

Delimitare Zone Urbane Marginalizate
Sursa : Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate
(http://www.inforegio.ro/images/Publicatii/Atlas%20zone%20urbane%20marginalizate.pdf)

Z.U.M. UTR12 Sud,
Focsani
Punct central str.
Revolutiei, avand o
forma de patrulater,
de o parte si de alta
a strazii

Z.U.M. UTR21 Bahne,
Focsani
Este formata din
increngatura blocurilor
din str. Aleea Caminului,
avand o forma de
triunghi

Nord: Aleea 1 Iunie
Est Aleea Echitatii
Sud: Aleea 1 Iunie
Vest: Aleea 1 Iunie

Nord-Est si Est: strada
Lupeni
Est, Sud-Est si Sud :
strazile Bahne si Panduri
Vest: strazile Pictor N.
Grigorescu si Al. Vlahuta

Delimitare teritoriu SDL
Sursa: APL, studiu referinta

Zona SDL Sud
Nord / Nord-Est :
Unitatea Militara
01471
Vest: Bd. Bucuresti
Sud: Aleea
Stadionului,
Est: Al. Stadionului,
str. Cornel Coman,
continuarea din str.
Revolutiei, Calea
Munteniei

Zona SDL Bahne
Nord: strazile
Republicii, Cezar
Boliac si Bistrita.
Est: str. Siretului, str.
Lupeni, str. Bahne si
str. Panduri.
Sud: str. Brailei
Vest: Bucegi, Cuza
Voda; str. S. Banutiu,
interesctia cu str.
Repubilcii

Input participanti intruniri
comunitare (1)
ZUM SUD
 Necesitatea de a continua procesul de reabilitare strazi in ZUM;
 Dificultati in relatia cu furnizorul de apa rece curenta (Compania
Utilitati Publice Focsani) in zona ghetourilor din str. Revolutiei
 Necesitatea de a reabilita reteaua de canalizare, foarte veche (ex. str.
Cpt. Cretu Florin)
 Necesitatea deratizatii mai frecvente in zona, datorita populatiei mari
de sobolani; risc crescut de imbolnavire;
 Solicitare pentru participarea factorilor de decizie din partea APL la
intrunirile publice;
 Administratori reali pentru blocurile din zona ZUM / SDL;
 Necesitatea infiintarii unor parcuri cu locuri de joaca pentru copii in
zona ZUM / SDL;
 Monitorizare video in zona ZUM / SDL;
 Solicitari pentru inscrierea in GAL ca membru persoana fizica relevanta

Input participanti intruniri
comunitare (2)
ZUM Bahne














Situatii de discriminare prin apartenenta la ZUM Bahne – G2
Necesitatea reabilitarii blocului tip ghetou G2
Actiuni comunitare proprii, de mica amploare
Dificultati in angajarea in campul muncii prin apartenenta la ZUM Bahne
Acces restrans / limitat perceput in ZUM discriminare in accesul la servicii
publice cum ar fi iginerizarea / curatenie stradala, asfaltare / reabilitare strazi
Spatii urbane virane nefolosite, unde se depoziteaza gunoaie, care au
potential de utilizare (ex. parcare)
Administratori reali pentru blocurile din zona ZUM / SDL;
Lipsa solutiilor si disperarea prezentate ca o cauza a infractionalitatii crescute
in zona
Posibilitatea de a cuprinde in programul de reabilitare termica a blocurilor din
ZUM / UTR 21, cu fonduri din bani publici
Accesibilizare pentru persoanele cu deficiente in zona (de ex. nevzataori)
Solicitari pentru inscrierea in GAL ca membru persoana fizica relevanta

Imagini de la Intrunirea Comunitara Sud

Imagini de la Intrunirea Comunitara Bahne

Va multumesc!

Facilitator dezvoltare comunitara: Alina GARLEANU
Contact: tel 0237 626706 int 137, splas_focsani@yahoo.com

ANEXA 17 – Identificarea și justificarea tipurilor
de măsuri necesare pentru a rezolva
principalele probleme din teritoriu

Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva principalele
probleme din teritoriu
Din analiză a rezultat o similaritate foarte mare a problemelor pentru cele două ZUM‐
uri (Bahne și Sud), prin prisma cetățenilor care locuiesc în acestea. Prin urmare, în continuare
vor fi menționate problemele ca fiind comune pentru ZUM‐urile din teritoriul SDL, fiind făcute
mențiuni speciale doar în cazul acelor probleme care sunt specifice doar uneia dintre ele.
Problemele sunt prezentate conform următoarelor sectoare: infrastructură, mobilitate
urbană și locuire, spații publice urbane, ocupare, educație, acces la servicii, comunitate și
imagine publică, nu neapărat în ordinea gravității sau impactului lor asupra calității vieții
cetățenilor. Problemele care corespund mai multor sectoare și măsurile aferente sunt
enumerate la fiecare dintre sectoarele respective.
A. Infrastructură
Problemă: Starea deficitară a infrastructurii de utilități
Descriere: Locuitorii din cele două ZUM‐uri au semnalat drept una dintre principalele
probleme legate de infrastructura de locuit ca fiind starea instalațiilor comune din blocuri
și lipsa intervențiilor pentru întreținerea și repararea acestora. Locuitorii din ZUM Sud au
subliniat ca importantă problema raționalizării apei, în timp ce pentru cei din ZUM Bahne
este mai pregnantă problema gazelor.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Măsuri propuse: Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor comune
Problemă: Starea deficitară a izolației locuințelor
Descriere: Una dintre problemele sesizate în legătură cu infrastructura de locuit se referă
la insuficiența protecției față de zgomotele din exterior și la nivelul de încălzire a locuinței.
Ambele aspecte au legătură cu izolarea exterioară insuficientă a blocurilor de locuințe din
ZUM‐uri.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Măsuri propuse: Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale.,
amenajare spații agrement adiacente

Problemă: Iluminat public insuficient
Descriere: Una dintre problemele sesizate de locuitorii ZUM‐urilor o reprezintă insuficiența
sau absența iluminatului public din zonă. Acest aspect este important având efecte atât
asupra siguranței oferite de zonă, cât și asupra posibilității de petrecere a timpului liber în
jurul blocului.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Măsuri propuse: Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM‐uri.
B. Mobilitate urbană și locuire
Problemă: Starea aleilor și a trotuarelor

Descriere: Infrastructura rutieră, atât cea destinată vehiculelor, cât mai ales cea destinată
deplasărilor pietonale, este într‐o stare avansată de degradare, fiind necesare lucrări de
modernizare și reabilitare.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Reabilitare și modernizare spații publice urbane în
zona de acțiune Sud‐Est
Măsuri propuse: Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale:
trotuare și alei între blocuri
Problemă: Lipsa parcărilor
Descriere: Locurile de parcare rezidențială sunt inexistente sau insuficiente, ceea ce
conduce inclusiv la ocuparea abuzivă a spațiului dedicat deplasărilor pietonale.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Reabilitare și modernizare spații publice urbane în
zona de acțiune Sud‐Est
Măsuri propuse: Amenajarea de parcări rezidențiale.
Problemă: Lipsa curățeniei spațiilor comune și aspectul exterior al blocului
Descriere: Blocurile de locuințe sunt insalubre, fiind afectate atât spațiile comune din
interiorul blocului (holuri, scări, subsol), cât și spațiul din imediata apropiere a blocurilor,
fiind semnalată mizeria, mirosul neplăcut și lipsa pubelelor. De asemenea, blocurile au un
aspect exterior neîngrijit, datorită lipsei unor lucrări de reabilitare. Trebuie remarcat faptul
că starea spațiilor comune și curățenia acestora, precum și aspectul exterior al blocurilor
au fost semnalate drept principalele probleme de locuire și de către locuitorii din zonele
urbane funcționale asociate ZUM‐urilor, deși într‐o măsură mai mică. În schimb,
problemele existente în colectarea gunoiului au fost specificate într‐un număr mai mare de
către locuitorii zonelor urbane funcționale, ceea ce conduce la ideea că locuitorii ZUM‐
urilor nu conștientizează atât de pregnant deficiențele legate de acest aspect.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Măsuri propuse: Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale.
Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității.
C. Spații publice urbane
Problemă: Lipsa locurilor de joacă pentru copii și a spațiilor verzi
Descriere: În ZUM‐uri nu există locuri de joacă amenajate pentru copii, situația fiind
agravată de insalubritatea zonelor din jurul blocului și de starea necorespunzătoare a
aleilor dintre blocuri. În aceste condiții, copii populației din zonă nu dispun de un spațiu
sigur și igienic în care să își petreacă timpul în aer liber.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Modernizare și extindere spații verzi în zona de
acțiune Sud‐Est
Măsuri propuse: Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi.
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM‐uri

Problemă: Lipsa posibilităților de a petrece timpul liber
Descriere: Una dintre problemele sesizate de locuitorii ZUM‐urilor o reprezintă insuficiența
sau absența facilităților de petrecere a timpului liber, corelată și cu lipsa de siguranță
resimțită în spațiul din jurul blocurilor. O rezolvare a acestui aspect ar putea conduce
inclusiv la strângerea legăturilor sociale în interiorul zonei și chiar cu locuitorii zonelor
învecinate.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Măsuri propuse: Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative,
culturale, recreative și sociale
D. Ocupare
Problemă: Capacitatea redusă de obținere și/sau menținere a unui loc de muncă, cu efect
direct asupra veniturilor mici și nivelului de trai al populației din ZUM‐uri
Descriere: Proporția persoanelor de 15‐64 de ani care nu sunt încadrate în muncă și nu
urmează o formă de educație este, în medie, de 40%, în cele două ZUM‐uri incluse în
teritoriul SDL. Una dintre cauzele principale ale acestei situații o consideră nivelul redus de
educație al adulților și refuzul acestora de a conștientiza importanța continuării educației
pentru creșterea nivelului de calificare. De asemenea, locuitorii se consideră marginalizați
fie din cauza etniei rome, fie din cauza faptului că locuiesc în ZUM‐uri. O urmare directă a
acestui aspect o constituie veniturile mici ale locuitorilor, cu efecte negative asupra
nivelului de trai, resimțite de locuitori prin faptul că reușesc cu greu să susțină cheltuielile
de întreținere lunară și nu reușesc să economisească.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Măsuri propuse: Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru
creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața muncii
Dezvoltarea de oferte de formare profesională continuă care să
corespundă cerințelor de pe piața forței de muncă
Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea marginalizării
sociale
Parteneriat cu mass‐media pentru informarea asupra măsurilor care
sunt aplicate în ZUM‐uri
Diversificarea și creșterea numărului de oferte de locuri de muncă
pentru populația din zonele urbane marginalizate
E. Educație
Problemă: Riscul de abandon școlar în rândul copiilor și tinerilor
Descriere: Riscul de abandon școlar este cauzat în primul rând de lipsurile materiale ale
familiilor, corelat cu numărul mare de copii.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU

Măsuri propuse: Campanii de conștientizare a beneficiilor educației în vederea creșterii
accesului și participării la educația timpurie și reducerea părăsirii
timpurii a școlii
Creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar
prin programe de consiliere, mediere, „școală după școală”
Problemă: Starea infrastructurii educaționale
Descriere: Deteriorarea infrastructurii educaționale conduce la probleme în desfășurarea
activităților specifice și în atragerea unui număr cât mai mare de copii.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: ‐ Reabilitare, modernizare şi dotări Școala
Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Reabilitare, modernizare şi dotări Școala Gimnazială
„Nicolae Iorga”, Reabilitare, modernizare şi dotări Școala Gimnazială nr.3, Reabilitare,
modernizare şi dotări Colegiul Național „Unirea”
Măsuri propuse: Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale
Problemă: Nivelul de educație al adulților
Descriere: Populația din ZUM‐uri prezintă un procent ridicat de adulți cu un nivel redus de
educație, ceea ce conduce inclusiv la scăderea oportunității de a obține un loc de muncă.
În plus, lipsa educației nu este privită de persoanele respective drept o problemă, ei
neconsiderând că o completare a studiilor ar conduce la accesul la un loc de muncă mai
bun sau la alte beneficii.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Măsuri propuse: Campanii de conștientizare a beneficiilor educației pe tot parcursul vieții
Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru
creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața muncii
Dezvoltarea de oferte de formare profesională continuă care să
corespundă cerințelor de pe piața forței de muncă
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative,
culturale, recreative și sociale

F. Acces la servicii
Problemă: Accesul redus la protecție socială și servicii sociale
Descriere:
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Dezvoltarea Participativă A Comunității
(Participatory Community Development – P.C.D.) – proiect național
Măsuri propuse: Înființarea unor centre multifuncționale de sprijinire a persoanelor din
grupurile vulnerabile
Crearea unor rețele de sprijin pentru persoanele asistate prin
promovarea și dezvoltarea voluntariatului

Facilitarea accesului persoanelor în situații de risc la servicii de
informare și consiliere
Problemă: Accesul redus la servicii medicale
Descriere: Accesul redus la serviciile medicale se datorează în principal numărului destul
de mare de persoane care nu au carduri de sănătate sau care nu sunt înscrise la un medic
de familie. Această problemă este corelată direct și cu lipsa sau insuficiența veniturilor,
datorată situației ocupării la nivelul populației din ZUM‐uri.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Măsuri propuse: Conștientizarea populației din ZUM‐uri asupra beneficiilor educației
pentru sănătate, igienei, educației sexuală și planificării familiale
G. Comunitate
Problemă: Drogurile, violența și prostituția
Descriere: Problema drogurilor este semnalată ca fiind una dintre principalele aspecte cu
influențe negative asupra siguranței copiilor și tinerilor, fiind urmată de cea a prostituției.
De asemenea, locuitorii manifestă o stare de temere datorată actelor de violență.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței
și prevenirea criminalității în Cartier Sud
Măsuri propuse: Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM Bahne
Realizarea de campanii ale Poliției pentru securizarea zonei, prin care să
fie ridicat nivelul de siguranță perceput de populația din ZUM‐uri.
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM‐uri
Conștientizarea populației din ZUM‐uri asupra beneficiilor educației
pentru sănătate, igienei, educației sexuală și planificării familiale
H. Imagine publică
Problemă: Imaginea negativă a zonei
Descriere: Imaginea ZUM‐urilor este una negativă, existând o lipsă de comunicare și relații
cu locuitorii din zona învecinată. Deși nu există conflicte grave între locuitorii ZUM și ZUF
aferent, cetățenii din ZUM‐uri sunt marginalizați și considerați o sursă generatoare de acte
violente și comportament neadecvat, inclusiv în ceea ce privește copiii.
Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU
Măsuri propuse: Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea marginalizării
sociale
Parteneriat cu mass‐media pentru informarea asupra măsurilor care
sunt aplicate în ZUM‐uri
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative,
culturale, recreative și sociale

ANEXA 18 – Distribuția măsurilor de intervenţie
pe zonele din teritoriul SDL, în
conformitate cu Tabelul 6

Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor comune
Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale,
amenajare spații agrement adiacente
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri
Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale: trotuare
și alei între blocuri
Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității
Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale,
recreative și sociale
Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea
nivelului de acces și de menținere pe piața muncii
Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea marginalizării sociale
Diversificarea și creșterea numărului de oferte de locuri de muncă pentru
populația din zonele urbane marginalizate
Creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar prin
programe de consiliere, mediere, „școală după școală”
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale
Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra beneficiilor educației pentru
sănătate, igienei, educației sexuală și planificării familiale
Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM Bahne

ZUM Sud

ZUM
Bahne

Teritoriu
SDL

Tabel 6. Distribuția măsurilor pe zonele distincte din teritoriul SDL
Măsură

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXA 19 – Distribuția măsurilor pe sectoare și
tipuri de investiții, în conformitate
cu Tabelul 7

Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor
comune
Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe
sociale, amenajare spații agrement adiacente
Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri
Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor
pietonale: trotuare și alei între blocuri
Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea
comunității
Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi
Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative,
culturale, recreative și sociale
Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare
pentru creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața
muncii
Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea
marginalizării sociale
Diversificarea și creșterea numărului de oferte de locuri de
muncă pentru populația din zonele urbane marginalizate
Creșterea accesului și participării în învățământul primar și
secundar prin programe de consiliere, mediere, „școală după
școală”
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii
educaționale
Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra beneficiilor
educației pentru sănătate, igienei, educației sexuală și
planificării familiale
Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM
Bahne

X

X

X

X

Sănătate și întărirea
comunității

Educație

Ocupare

Locuire

Mobilitate

Infrastructură

Tangibile
(Hard)

Măsură

Intangibile
(Soft)

Tabel 7. Distribuția măsurilor pe sectoare și tipuri de investiții

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

ANEXA 20 – Matrice de corespondență privind
complementaritatea intervențiilor
propuse în cadrul listei indicative de
intervenții cu finanțare din POR,
POCU, alte surse

OS1. Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea
îmbunătățirii calității locuințelor și asigurarea
unor condiții decente de locuire în ZUM-uri
OS2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public
urban din zonele urbane marginalizate, în vederea
creșterii calității vieții locuitorilor
OS3. Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din zonele urbane marginalizate
prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale de creare de noi locuri de muncă și prin
îmbunătățirea abilităților și competențelor profesionale ale adulților din ZUM-uri

OBIECTIVUL GENERAL SDL
Îmbunătățirea calității vieții, creșterea
coeziunii sociale, îmbunătățirea
mediului de viață și creșterea
economică în teritoriul SDL, cu efecte
asupra reducerii numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială din Zonele Urbane Marginalizate

OS4. Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din
grupurile dezavantajate, precum și a accesului și participării
în învățământul ante și preșcolar, primar și secundar
OS5. Creșterea nivelului de acces la servicii sociale
și medicale pentru locuitorii ZUM-urilor
OS6. Sensibilizarea populației din ZUM-uri asupra
problemelor existente și promovarea
voluntariatului pentru rezolvarea acestora

OS7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor
urbane marginalizate

PLANUL DE ACȚIUNE
OS1.

M1. Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor comune
M2. Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale, amenajare spații agrement adiacente
M3. Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale

OS2.
M4. Reabilitarea și extinderea iluminatului public în ZUM-uri
M5. Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale: trotuare și alei între blocuri

OS3.

M6. Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității
M7. Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi

OS4.

M8. Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale
M9. Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și de menținere pe
piața muncii

OS5.

M10. Diversificarea și creșterea numărului de oferte de locuri de muncă pentru populația din zonele urbane marginalizate
M11. Creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar prin programe de consiliere, mediere, „școală
după școală”

OS6.

M12. Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra beneficiilor educației pentru sănătate, igienei, educației sexuală și
planificării familiale
M13. Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea marginalizării sociale

OS7.
M14 Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM Bahne

M1.
M2.
M3.

I1.

LISTA INDICATIVĂ DE INTERVENȚII

I2.
I4.

M4.

I6.
M5.
I8.
M6.

I3.
I5.
I7.

I10.

I9.

I12.

I11.

I14.

I13.

M7.
M8.
M9.
M10.

I15.
I17.

M11.
I19.

M12.
I21.
M13.
M14.

I16.
I18.
I20.
I22.

I23.

I1. Intervenție ALTE SURSE: Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilități în blocurile din Aleea Căminului
I2. Intervenție POR: Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str. Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea unor
spații de agrement
I3. Intervenție POR: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr.1
I4. Intervenție ALTE SURSE: Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale ale Grădiniței nr.16
I5. Intervenție POR: Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale ale Grădiniței nr.1
I6. Intervenție POR: Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale ale Grădiniței nr.10
I7. Intervenție POR: Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale ale Grădiniței nr.13
I8. Intervenție ALTE SURSE: Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe străzile: Aleea Stadionului, Str.
Constructorului, Aleea 1 Iunie, Aleea Echității, Str. Revoluției, Aleea Parc
I9. Intervenție ALTE SURSE: Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe străzile: Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni,
Aleea Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău, Panduri
I10. Intervenție ALTE SURSE: Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale: trotuare și alei între
blocuri, pe străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei,
Rarău, Panduri
I11. Campanii de conștientizare asupra necesității de salubrizare și igienizare a zonei și implicarea comunității în
realizarea acestora
I12. Intervenție ALTE SURSE: Reabilitarea și modernizarea locului de joaca de pe str. Crețu Florin (bloc Moonen)
I13. Intervenție ALTE SURSE: Amenajarea de spații verzi pe străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului,
Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău, Panduri
I14. Intervenție ALTE SURSE: Amenajarea unui teren multisport
I15. Intervenție POR: Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale
I16. Intervenție POCU: Operaționalizarea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și
sociale
I17. Intervenție POCU: Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și
de menținere pe piața muncii
I18. Intervenție POCU: Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în zonă
I19. Intervenție POCU: Organizarea de târguri de oferte de muncă, dedicate persoanelor din comunitățile marginalizate
I20. Intervenție POCU: Organizarea și promovarea de acțiuni care să conducă la creșterea accesului și participării în
învățământul timpuriu
I21. Intervenție POCU: Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație sexuală și planificare familială
I22. Intervenție POCU: Campanii de conștientizare și informare în domeniul combaterii discriminării și segregării
I23. Intervenție ALTE SURSE: Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM Bahne, pe străzile Cezar Bolliac,
Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău, Panduri

ANEXA 21 – Fișele intervențiilor din lista
indicativă

Fișa intervenției 1 - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilități în blocurile din Aleea
Căminului
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE

5.

Titlul intervenției

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilități în
blocurile din Aleea Căminului

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea OS1. Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea
căruia contribuie intervenția
îmbunătățirii calității locuințelor și asigurarea unor
condiții decente de locuire în ZUM-uri

7.

Măsura din Planul de acțiune M1. Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea
vizată prin intervenție
instalațiilor comune

8.

Justificarea intervenției

9.

Comunitatea
teritoriu

10.

Grupuri țintă vizate (persoane 106 persoane
aflate în risc de sărăcie și 95 persoane de etnie romă
excluziune socială)

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni

12.

Buget estimativ

300.000 EURO

13.

Surse de finanțare

Alte surse (FEDR alte axe + buget local)

14.

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
încheierea perioadei de finanțare GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
DLRC
de finanțare în cadrul SDL

marginalizată

Locuitorii din ZUM Bahne au semnalat drept una dintre
principalele probleme legate de infrastructura de locuit
ca fiind starea instalațiilor comune din blocuri și lipsa
intervențiilor pentru întreținerea și repararea acestora.
Locuitorii din ZUM Sud au subliniat ca importantă
problema gazelor
din Zonă marginalizată de romi

Fișa intervenției 2 - Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str. Revoluției nr. 16 și 17,
amenajarea unor spații de agrement
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str.
Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea unor spații de
agrement

6.

Obiectivul specific SDL la
atingerea căruia contribuie
intervenția

OS1. Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea
îmbunătățirii calității locuințelor și asigurarea unor
condiții decente de locuire în ZUM-uri
OS7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane
marginalizate

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

M2. Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin
locuințe sociale, amenajare spații agrement adiacente

8.

Justificarea intervenției

Locuitorii din cele două ZUM-uri au semnalat drept una
dintre principalele probleme legate de infrastructura de
locuit ca fiind starea deplorabilă din toate punctele de
vedere a blocurilor de locuințe sociale. Blocurile de
locuințe sunt insalubre, fiind afectate atât spațiile
comune din interiorul blocului (holuri, scări, subsol), cât
și spațiul din imediata apropiere a blocurilor, fiind
semnalată mizeria, mirosul neplăcut și lipsa pubelelor
de gunoi. De asemenea, blocurile au un aspect exterior
neîngrijit, datorită lipsei intervențiilor pentru
întreținerea și repararea acestora. Trebuie remarcat
faptul că starea spațiilor comune și curățenia acestora,
precum și aspectul exterior al blocurilor au fost
semnalate drept principalele probleme de locuire și de
către locuitorii din zonele urbane funcționale asociate
ZUM-urilor, deși într-o măsură mai mică. O altă
problemă sesizată se referă la insuficiența protecției
față de zgomotele din exterior și la nivelul de încălzire a
locuinței.
În ZUM-uri nu există locuri de joacă amenajate pentru
copii, situația fiind agravată de insalubritatea zonelor
din jurul blocului și de starea necorespunzătoare a
aleilor dintre blocuri. În aceste condiții, copii populației
din zonă nu dispun de un spațiu sigur și igienic în care să

își petreacă timpul în aer liber. Spațiul de joacă amenajat
va putea fi accesat și de copiii din alte blocuri din
proximitate, conducând la întărirea legăturilor
comunitare și desegregare
9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)

230 persoane
180 persoane de etnie romă

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni

12.

Buget estimativ

1.700.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POR (FEDR + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
încheierea perioadei de finanțare GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
DLRC
de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 3 - Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1

6.

Obiectivul specific SDL la
atingerea căruia contribuie
intervenția

OS4. Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor
din grupurile dezavantajate, precum și a accesului și
participării în învățământul primar și secundar

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

M3. Reabilitarea, modernizarea
infrastructurii educaționale

8.

Justificarea intervenției

Deteriorarea infrastructurii educaționale conduce la
probleme în desfășurarea activităților specifice și în
atragerea unui număr cât mai mare de copii. Intervenția
se adresează în egală măsură copiilor din comunitatea
dezavantajată și celorlalți copii din unitatea
educațională, ceea ce va contribui la întărirea legăturilor
comunitare și la desegregare.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)

50 persoane
5 persoane de etnie romă

11.

Durata estimată a intervenției

12 luni

12.

Buget estimativ

400.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POR (FEDR + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
încheierea perioadei de finanțare GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
DLRC
de finanțare în cadrul SDL

și

echiparea

Fișa intervenției 4 - Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale ale
Grădiniței nr. 16
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE

5.

Titlul intervenției

Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii
educaționale ale Grădiniței nr. 16

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea OS4. Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor
căruia contribuie intervenția
din grupurile dezavantajate, precum și a accesului și
participării în învățământul primar și secundar

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

M3. Reabilitarea, modernizarea
infrastructurii educaționale

8.

Justificarea intervenției

Deteriorarea infrastructurii educaționale conduce la
probleme în desfășurarea activităților specifice și în
atragerea unui număr cât mai mare de copii. Intervenția
se adresează în egală măsură copiilor din comunitatea
dezavantajată și celorlalți copii din unitatea
educațională, ceea ce va contribui la întărirea legăturilor
comunitare și la desegregare.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)

200 persoane
15 persoane de etnie romă

11.

Durata estimată a intervenției

12 luni

12.

Buget estimativ

300.000 EURO

13.

Surse de finanțare

Alte surse (FEDR alte axe + buget local)

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
de finanțare în cadrul SDL

și

echiparea

Fișa intervenției 5 - Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale ale
Grădiniței nr. 1
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii
educaționale ale Grădiniței nr. 1

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea OS4. Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor
căruia contribuie intervenția
din grupurile dezavantajate, precum și a accesului și
participării în învățământul primar și secundar

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

M3. Reabilitarea, modernizarea
infrastructurii educaționale

8.

Justificarea intervenției

Deteriorarea infrastructurii educaționale conduce la
probleme în desfășurarea activităților specifice și în
atragerea unui număr cât mai mare de copii. Intervenția
se adresează în egală măsură copiilor din comunitatea
dezavantajată și celorlalți copii din unitatea
educațională, ceea ce va contribui la întărirea legăturilor
comunitare și la desegregare.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)

150 persoane
10 persoane de etnie romă

11.

Durata estimată a intervenției

12 luni

12.

Buget estimativ

600.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POR (FEDR + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
de finanțare în cadrul SDL

și

echiparea

Fișa intervenției 6 - Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale ale
Grădiniței nr. 10
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii
educaționale ale Grădiniței nr. 10

6.

Obiectivul specific SDL la
atingerea căruia contribuie
intervenția

OS4. Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor
din grupurile dezavantajate, precum și a accesului și
participării în învățământul primar și secundar

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

M3. Reabilitarea, modernizarea
infrastructurii educaționale

8.

Justificarea intervenției

Deteriorarea infrastructurii educaționale conduce la
probleme în desfășurarea activităților specifice și în
atragerea unui număr cât mai mare de copii. Intervenția
se adresează în egală măsură copiilor din comunitatea
dezavantajată și celorlalți copii din unitatea
educațională, ceea ce va contribui la întărirea legăturilor
comunitare și la desegregare.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)

75 persoane
10 persoane de etnie romă

11.

Durata estimată a intervenției

12 luni

12.

Buget estimativ

400.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POR (FEDR + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
încheierea perioadei de finanțare GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
DLRC
de finanțare în cadrul SDL

și

echiparea

Fișa intervenției 7 - Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale ale
Grădiniței nr. 13
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii
educaționale ale Grădiniței nr. 13

6.

Obiectivul specific SDL la
atingerea căruia contribuie
intervenția

OS4. Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor
din grupurile dezavantajate, precum și a accesului și
participării în învățământul primar și secundar

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

M3. Reabilitarea, modernizarea
infrastructurii educaționale

8.

Justificarea intervenției

Deteriorarea infrastructurii educaționale conduce la
probleme în desfășurarea activităților specifice și în
atragerea unui număr cât mai mare de copii. Intervenția
se adresează în egală măsură copiilor din comunitatea
dezavantajată și celorlalți copii din unitatea
educațională, ceea ce va contribui la întărirea legăturilor
comunitare și la desegregare.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)

150 persoane
5 persoane de etnie romă

11.

Durata estimată a intervenției

12 luni

12.

Buget estimativ

400.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POR (FEDR + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
încheierea perioadei de finanțare GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
DLRC
de finanțare în cadrul SDL

și

echiparea

Fișa intervenției 8 - Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe străzile: Aleea Stadionului,
Str. Constructorului, Aleea 1 Iunie, Aleea Echității, Str. Revoluției, Aleea Parc
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe
străzile: Aleea Stadionului, Str. Constructorului, Aleea 1
Iunie, Aleea Echității, Str. Revoluției, Aleea Parc

6.

Obiectivul specific SDL la
atingerea căruia contribuie
intervenția

OS1. Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea
îmbunătățirii calității locuințelor și asigurarea unor
condiții decente de locuire în ZUM-uri

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

M4. Reabilitarea și extinderea iluminatului public în
ZUM-uri

8.

Justificarea intervenției

Una dintre problemele sesizate de locuitorii ZUM-urilor
o reprezintă insuficiența sau absența iluminatului public
din zonă. Acest aspect este important având efecte atât
asupra siguranței oferite de zonă, cât și asupra
posibilității de petrecere a timpului liber în jurul blocului
și calității vieții locuitorilor

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)

7000 persoane
500 persoane de etnie romă

11.

Durata estimată a intervenției

12 luni

12.

Buget estimativ

550.000 EURO

13.

Surse de finanțare

Alte surse (FEDR alte axe + buget local)

14.

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
încheierea perioadei de finanțare GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
DLRC
de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 9 - Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe străzile: Cezar Bolliac, Al.
Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac,
Dornei, Rarău, Panduri
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud.
Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE

5.

Titlul intervenției

Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe
străzile: Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea
Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac,
Dornei, Rarău, Panduri

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

OS1. Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea
îmbunătățirii calității locuințelor și asigurarea unor
condiții decente de locuire în ZUM-uri

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată M4. Reabilitarea și extinderea iluminatului public în
prin intervenție
ZUM-uri

8.

Justificarea intervenției

Una dintre problemele sesizate de locuitorii ZUMurilor o reprezintă insuficiența sau absența
iluminatului public din zonă. Acest aspect este
important având efecte atât asupra siguranței oferite
de zonă, cât și asupra posibilității de petrecere a
timpului liber în jurul blocului și calității vieții
locuitorilor

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
4000 persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune 500 persoane de etnie romă
socială)

11.

Durata estimată a intervenției

12 luni

12.

Buget estimativ

350.000 EURO

13.

Surse de finanțare

Alte surse (FEDR alte axe + buget local)

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
GAL (Primărie, instituții publice) și de către
beneficiarii de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 10 - Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate deplasărilor pietonale: trotuare
și alei între blocuri, pe străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea
Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău, Panduri
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud.
Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE

5.

Titlul intervenției

Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate
deplasărilor pietonale: trotuare și alei între blocuri,
pe străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea
Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac,
Dornei, Rarău, Panduri

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

OS2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban
din zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii
calității vieții locuitorilor

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată M5. Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate
prin intervenție
deplasărilor pietonale: trotuare și alei între blocuri

8.

Justificarea intervenției

Infrastructura rutieră, atât cea destinată vehiculelor,
cât mai ales cea destinată deplasărilor pietonale, este
într-o stare avansată de degradare, fiind necesare
lucrări de modernizare și reabilitare

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
4000 persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune 500 persoane de etnie romă
socială)

11.

Durata estimată a intervenției

12 luni

12.

Buget estimativ

150.000 EURO

13.

Surse de finanțare

Alte surse (FEDR alte axe + buget local)

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
GAL (Primărie, instituții publice) și de către
beneficiarii de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 11 - Campanii de conștientizare asupra necesității de salubrizare și igienizare a
zonei și implicarea comunității în realizarea acestora
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud.
Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE și ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Campanii de conștientizare asupra necesității de
salubrizare și igienizare a zonei și implicarea
comunității în realizarea acestora

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

OS2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban
din zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii
calității vieții locuitorilor
OS6. Sensibilizarea populației din ZUM-uri asupra
problemelor existente și promovarea voluntariatului
pentru rezolvarea acestora

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată M6. Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu
prin intervenție
implicarea comunității

8.

Justificarea intervenției

Blocurile de locuințe sunt insalubre, fiind afectate atât
spațiile comune din interiorul blocului (holuri, scări,
subsol), cât și spațiul din imediata apropiere a
blocurilor, fiind semnalată mizeria, mirosul neplăcut și
lipsa pubelelor. De asemenea, blocurile au un aspect
exterior neîngrijit, datorită lipsei unor lucrări de
reabilitare. Trebuie remarcat faptul că starea spațiilor
comune și curățenia acestora, precum și aspectul
exterior al blocurilor au fost semnalate drept
principalele probleme de locuire și de către locuitorii
din zonele urbane funcționale asociate ZUM-urilor,
deși într-o măsură mai mică. În schimb, problemele
existente în colectarea gunoiului au fost specificate
într-un număr mai mare de către locuitorii zonelor
urbane funcționale, ceea ce conduce la ideea că
locuitorii ZUM-urilor nu conștientizează atât de
pregnant deficiențele legate de acest aspect

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
100 persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune 20 persoane de etnie romă
socială)

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni

12.

Buget estimativ

150.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POCU (FSE + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
GAL (Primărie, instituții publice) și de către
beneficiarii de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 12 - Reabilitarea și modernizarea locului de joacă de pe str. Crețu Florin (bloc
Moonen)
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud.
Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Reabilitarea și modernizarea locului de joacă de pe
str. Crețu Florin (bloc Moonen)

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

OS2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban
din zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii
calității vieții locuitorilor
OS7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane
marginalizate

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată M7. Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații
prin intervenție
verzi

8.

Justificarea intervenției

Locul de joacă nu este propice pentru desfășurarea
activităților în spațiu liber de către copii, situația fiind
agravată de insalubritatea zonelor din jurul blocului și
de starea necorespunzătoare a aleilor dintre blocuri. În
aceste condiții, copii populației din zonă nu dispun de
un spațiu sigur și igienic în care să își petreacă timpul
în aer liber. Spațiul de joacă amenajat va putea fi
accesat și de copiii din alte blocuri din proximitate,
conducând la întărirea legăturilor comunitare și
desegregare

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
50 persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune 25 persoane de etnie romă
socială)

11.

Durata estimată a intervenției

6 luni

12.

Buget estimativ

150.000 EURO

13.

Surse de finanțare

Alte surse (FEDR alte axe + buget local)

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
GAL (Primărie, instituții publice) și de către
beneficiarii de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 13 - Amenajarea de spații verzi pe străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni,
Aleea Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău, Panduri

1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE

5.

Titlul intervenției

Amenajarea de spații verzi pe străzile Cezar Bolliac, Al.
Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului, Bahne, Pictor
Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău, Panduri

6.

Obiectivul specific SDL la
atingerea căruia contribuie
intervenția

OS2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban
din zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii
calității vieții locuitorilor
OS7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane
marginalizate

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

M7. Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații
verzi

8.

Justificarea intervenției

Aspectul zonelor din proximitatea blocurilor a fost una
dintre principalele probleme sesizate, atât de locuitorii
din ZUM, cât și de cetățenii din ZUF. Spațiile verzi sunt
insuficiente sau chiar inexistente în anumite zone.
Amenajarea acestora în ZUM Bahne va conduce la
schimbarea imaginii zonei și a percepției cetățenilor
municipiului asupra acesteia, contribuind la
desegregare.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)

4000 persoane
500 persoane de etnie romă

11.

Durata estimată a intervenției

6 luni

12.

Buget estimativ

30.000 EURO

13.

Surse de finanțare

Alte surse (FEDR alte axe + buget local)

14.

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
încheierea perioadei de finanțare GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
DLRC
de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 14 - Amenajarea unui teren multisport
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud.
Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Amenajarea unui teren multisport

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

OS2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban
din zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii
calității vieții locuitorilor
OS7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane
marginalizate

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată M7. Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații
prin intervenție
verzi

8.

Justificarea intervenției

Una dintre problemele sesizate de locuitorii ZUMurilor o reprezintă insuficiența sau absența facilităților
de petrecere a timpului liber, corelată și cu lipsa de
siguranță resimțită în spațiul din jurul blocurilor, mai
ales în ceea ce privește copiii. Amenajarea unui teren
multisport va oferi o facilitate care să permită
desfășurarea activităților sportive și recreative într-un
spațiu sigur, special amenajat. Datorită posibilității de
accesare a acestuia inclusiv de locuitorii zonelor
învecinate (ZUF), se va produce un efect de întărire a
legăturilor comunitare și desegregare.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
100 persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune 20 persoane de etnie romă
socială)

11.

Durata estimată a intervenției

12 luni

12.

Buget estimativ

200.000 EURO

13.

Surse de finanțare

Alte surse (FEDR alte axe + buget local)

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
GAL (Primărie, instituții publice) și de către
beneficiarii de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 15 - Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale
recreative și sociale
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud.
Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE

5.

Titlul intervenției

Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități
educative, culturale recreative și sociale în ZUM
Bahne

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

OS2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban
din zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii
calității vieții locuitorilor
OS7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane
marginalizate.

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată M8. Crearea unui Centru Multifuncțional pentru
prin intervenție
activități educative, culturale, recreative și sociale

8.

Justificarea intervenției

Una dintre problemele sesizate de locuitorii ZUMurilor o reprezintă insuficiența sau absența facilităților
de petrecere a timpului liber, corelată și cu lipsa de
siguranță resimțită în spațiul din jurul blocurilor. O
rezolvare a acestui aspect ar putea conduce inclusiv la
strângerea legăturilor sociale în interiorul zonei și chiar
cu
locuitorii
zonelor
învecinate.
Centrul
Multifuncțional va oferi spații special amenajate
pentru desfășurarea de activități educative, culturale,
recreative și sociale. Prin atragerea populației din
ZUM-uri și ZUF-uri, facilitatea va conduce inclusiv la
creșterea nivelului de educație și cultură, va contribui
la schimbarea imaginii negative a locuitorilor din ZUMuri și la desegregare.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
300 persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune 100 persoane de etnie romă
socială)

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni

12.

Buget estimativ

1.350.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POR (FEDR + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
GAL (Primărie, instituții publice) și de către
beneficiarii de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 16 - Operaționalizarea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative,
culturale, recreative și sociale
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud.
Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE

5.

Titlul intervenției

Operaționalizarea unui Centru Multifuncțional pentru
activități educative, culturale, recreative și sociale

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

OS2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban
din zonele urbane marginalizate, în vederea creșterii
calității vieții locuitorilor
OS7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane
marginalizate.

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată M8. Crearea unui Centru Multifuncțional pentru
prin intervenție
activități educative, culturale, recreative și sociale

8.

Justificarea intervenției

Una dintre problemele sesizate de locuitorii ZUMurilor o reprezintă insuficiența sau absența facilităților
de petrecere a timpului liber, corelată și cu lipsa de
siguranță resimțită în spațiul din jurul blocurilor. O
rezolvare a acestui aspect ar putea conduce inclusiv la
strângerea legăturilor sociale în interiorul zonei și chiar
cu
locuitorii
zonelor
învecinate.
Centrul
Multifuncțional va oferi spații special amenajate
pentru desfășurarea de activități educative, culturale,
recreative și sociale. Prin atragerea populației din
ZUM-uri și ZUF-uri, facilitatea va conduce inclusiv la
creșterea nivelului de educație și cultură, va contribui
la schimbarea imaginii negative a locuitorilor din ZUMuri și la desegregare.
În acțiunea de operaționalizare a Centrului
Multifuncțional vor fi atrași voluntari din ZUM-uri și
ZUF-uri, care să contribuie la amenajarea facilității, sub
îndrumarea unor specialiști, această activitate
desfășurată în comun contribuind, de asemenea, la
strângerea legăturilor comunitare.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
300 persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune 60 persoane de etnie romă
socială)

11.

Durata estimată a intervenției

6 luni

12.

Buget estimativ

200.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POCU (FSE + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
GAL (Primărie, instituții publice) și de către
beneficiarii de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 17 - Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea
nivelului de acces și de menținere pe piața muncii
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud.
Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE și ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Organizarea și promovarea de cursuri de
formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces
și de menținere pe piața muncii

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

OS3. Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din
zonele urbane marginalizate prin sprijinirea
inițiativelor antreprenoriale de creare de noi locuri de
muncă și prin îmbunătățirea abilităților și
competențelor profesionale ale adulților din ZUM-uri

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată M9. Organizarea și promovarea de cursuri de
prin intervenție
formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces
și de menținere pe piața muncii

8.

Justificarea intervenției

Proporția persoanelor de 15-64 de ani care nu sunt
încadrate în muncă și nu urmează o formă de educație
este, în medie, de 40%, în cele două ZUM-uri incluse în
teritoriul SDL. Una dintre cauzele principale ale acestei
situații o consideră nivelul redus de educație al
adulților și refuzul acestora de a conștientiza
importanța continuării educației pentru creșterea
nivelului de calificare. De asemenea, locuitorii se
consideră marginalizați fie din cauza etniei rome, fie
din cauza faptului că locuiesc în ZUM-uri. O urmare
directă a acestui aspect o constituie veniturile mici ale
locuitorilor, cu efecte negative asupra nivelului de trai,
resimțite de locuitori prin faptul că reușesc cu greu să
susțină cheltuielile de întreținere lunară și nu reușesc
să economisească

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
380 persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune 76 persoane de etnie romă
socială)

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni

12.

Buget estimativ

300.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POCU (FSE + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
GAL (Primărie, instituții publice) și de către
beneficiarii de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 18 - Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în zonă
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud.
Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE și ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale
în zonă

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

OS3. Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din
zonele urbane marginalizate prin sprijinirea
inițiativelor antreprenoriale de creare de noi locuri de
muncă și prin îmbunătățirea abilităților și
competențelor profesionale ale adulților din ZUM-uri

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată M10. Diversificarea și creșterea numărului de oferte
prin intervenție
de locuri de muncă pentru populația din zonele urbane
marginalizate

8.

Justificarea intervenției

Proporția persoanelor de 15-64 de ani care nu sunt
încadrate în muncă și nu urmează o formă de educație
este, în medie, de 40%, în cele două ZUM-uri incluse în
teritoriul SDL. Una dintre cauzele principale ale acestei
situații o consideră oferta redusă de locuri de muncă
în imediata proximitate, a unei oferte care să fie
adaptată calificărilor și pregătirii locuitorilor din ZUM.
O urmare directă a acestui aspect o constituie
veniturile mici ale locuitorilor, cu efecte negative
asupra nivelului de trai, resimțite de locuitori prin
faptul că reușesc cu greu să susțină cheltuielile de
întreținere lunară și nu reușesc să economisească

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
20 persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune 4 persoane de etnie romă
socială)

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni

12.

Buget estimativ

300.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POCU (FSE + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
GAL (Primărie, instituții publice) și de către
beneficiarii de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 19 - Organizarea de târguri de oferte de muncă, dedicate persoanelor din
comunitățile marginalizate
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud.
Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE și ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Organizarea de târguri de oferte de muncă, dedicate
persoanelor din comunitățile marginalizate

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

OS3. Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din
zonele urbane marginalizate prin sprijinirea
inițiativelor antreprenoriale de creare de noi locuri de
muncă și prin îmbunătățirea abilităților și
competențelor profesionale ale adulților din ZUM-uri

7.

Măsura din Planul de acțiune vizată M10. Diversificarea și creșterea numărului de oferte
prin intervenție
de locuri de muncă pentru populația din zonele urbane
marginalizate

8.

Justificarea intervenției

Proporția persoanelor de 15-64 de ani care nu sunt
încadrate în muncă și nu urmează o formă de educație
este, în medie, de 40%, în cele două ZUM-uri incluse în
teritoriul SDL. Una dintre cauzele principale ale acestei
situații o consideră oferta redusă de locuri de muncă,
a unei oferte care să fie adaptată calificărilor și
pregătirii locuitorilor din ZUM. O urmare directă a
acestui aspect o constituie veniturile mici ale
locuitorilor, cu efecte negative asupra nivelului de trai,
resimțite de locuitori prin faptul că reușesc cu greu să
susțină cheltuielile de întreținere lunară și nu reușesc
să economisească

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
320 persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune 64 persoane de etnie romă
socială)

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni

12.

Buget estimativ

200.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POCU (FSE + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după
încheierea perioadei de finanțare
DLRC

Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
GAL (Primărie, instituții publice) și de către
beneficiarii de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 20 - Organizarea și promovarea de acțiuni care să conducă la creșterea accesului
și participării în învățământul timpuriu
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE și ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Organizarea și promovarea de acțiuni care să conducă
la creșterea accesului și participării în învățământul
timpuriu

6.

Obiectivul specific SDL la
atingerea căruia contribuie
intervenția

OS4. Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor
din grupurile dezavantajate, precum și a accesului și
participării în învățământul primar și secundar

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

M11. Creșterea accesului și participării în învățământul
primar și secundar prin programe de consiliere,
mediere, „școală după școală”

8.

Justificarea intervenției

Populația din ZUM-uri prezintă un procent ridicat de
adulți cu un nivel redus de educație, ceea ce conduce
inclusiv la scăderea oportunității de a obține un loc de
muncă. Ca urmare, lipsa educației nu este privită de
persoanele respective drept o problemă, care nu
conștientizează importanța și beneficiile educației în
atingerea unui nivel de trai satisfăcător. Lipsurile
materiale ale familiilor, corelate cu numărul mare de
copii, conduc la un risc ridicat de abandon școlar.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)

100 persoane
20 persoane de etnie romă

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni

12.

Buget estimativ

200.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POCU (FSE + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
încheierea perioadei de finanțare GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
DLRC
de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 21 - Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație sexuală
și planificare familială
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE și ZUM SUD

5.

Titlul intervenției

Campanii de informare: educație pentru sănătate,
igienă, educație sexuală și planificare familială

6.

Obiectivul specific SDL la
atingerea căruia contribuie
intervenția

OS5. Creșterea nivelului de acces la servicii sociale și
medicale pentru locuitorii ZUM-urilor
OS7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane
marginalizate

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

M12. Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra
beneficiilor educației pentru sănătate, igienei, educației
sexuală și planificării familiale

8.

Justificarea intervenției

Aspectele socio-medicale reprezintă una dintre
principalele probleme din ZUM-uri. Accesul redus la
serviciile medicale se datorează în principal numărului
destul de mare de persoane care nu au carduri de
sănătate sau care nu sunt înscrise la un medic de familie.
Această problemă este corelată direct și cu lipsa sau
insuficiența veniturilor, datorată situației ocupării la
nivelul populației din ZUM-uri. Lipsa conștientizării
importanței igienei, educației sexuale și planificării
familiare agravează situația, efectele fiind insalubritatea
spațiilor de locuit și din jurul locuințelor, familiile cu un
număr mare de copii și altele. În plus, problema
drogurilor este semnalată ca fiind una dintre
principalele aspecte cu influențe negative asupra
siguranței copiilor și tinerilor, fiind urmată de cea a
prostituției.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)

100 persoane
20 persoane de etnie romă

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni

12.

Buget estimativ

250.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POCU (FSE + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
încheierea perioadei de finanțare GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
DLRC
de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 22 - Campanii de conștientizare și informare în domeniul combaterii
discriminării și segregării
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul SDL

5.

Titlul intervenției

Campanii de conștientizare și informare în domeniul
combaterii discriminării și segregării

6.

Obiectivul specific SDL la
atingerea căruia contribuie
intervenția

OS6. Sensibilizarea populației din ZUM-uri asupra
problemelor existente și promovarea voluntariatului
pentru rezolvarea acestora
OS7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane
marginalizate

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

M13. Campanii de conștientizare publică pentru
prevenirea marginalizării sociale

8.

Justificarea intervenției

Locuitorii se consideră marginalizați fie din cauza etniei
rome, fie din cauza faptului că locuiesc în ZUM-uri.
Imaginea ZUM-urilor este una negativă, existând o lipsă
de comunicare și relații cu locuitorii din zona învecinată.
Deși nu există conflicte grave între locuitorii ZUM și ZUF
aferent, cetățenii din ZUM-uri sunt marginalizați și
considerați o sursă generatoare de acte violente și
comportament neadecvat, inclusiv în ceea ce privește
copiii. Situația impune aplicarea unor măsuri de
desegregare, care să implice atât locuitorii din ZUM-uri,
cât și locuitorii din zonele aflate în proximitate, fiind
astfel extinse la nivelul întregului teritoriu SDL.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)

100 persoane
20 persoane de etnie romă

11.

Durata estimată a intervenției

18 luni

12.

Buget estimativ

200.000 EURO

13.

Surse de finanțare

POCU (FSE + cofinanțare națională)

14.

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
încheierea perioadei de finanțare GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
DLRC
de finanțare în cadrul SDL

Fișa intervenției 23 - Implementarea unui sistem de supraveghere video în ZUM Bahne, pe
străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului, Bahne, Pictor
Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău, Panduri
1.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
VRANCEA
MUNCIPIUL FOCȘANI

2.

Nume GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Unirea Focşani

3.

Date de contact GAL

B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1 bis, Focșani, jud. Vrancea

4.

Teritoriul vizat de SDL

ZUM BAHNE

5.

Titlul intervenției

Implementarea unui sistem de supraveghere video în
ZUM Bahne, pe străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță,
Lupeni, Aleea Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu, Dr.
Telemac, Dornei, Rarău, Panduri

6.

Obiectivul specific SDL la
atingerea căruia contribuie
intervenția

OS1. Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea
îmbunătățirii calității locuințelor și asigurarea unor
condiții decente de locuire în ZUM-uri

7.

Măsura din Planul de acțiune
vizată prin intervenție

M14. Implementarea unui sistem de supraveghere
video în ZUM Bahne

8.

Justificarea intervenției

Problema lipsei de siguranță, în special pentru copii, atât
în blocuri, cât și în zona din proximitatea acestora, a fost
unul dintre principalele aspecte negative semnalate de
locuitorii din ZUM-uri. Aceștia au sesizat existența
pericolelor la care sunt supuși în principal copii și tinerii,
respectiv problema drogurilor, prostituției și actelor de
violență.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială)

4000 persoane
500 persoane de etnie romă

11.

Durata estimată a intervenției

12 luni

12.

Buget estimativ

300.000 EURO

13.

Surse de finanțare

Alte surse (FEDR alte axe + buget local)

14.

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea va fi asigurată de către GAL, membrii
încheierea perioadei de finanțare GAL (Primărie, instituții publice) și de către beneficiarii
DLRC
de finanțare în cadrul SDL

ANEXA 22 – Procedura de monitorizare și
evaluare, inclusiv indicatorii POCU
și POR

ANEXA 22. PROCEDURA DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE, INCLUSIV INDICATORII POCU ȘI POR
Activitatea de monitorizare și evaluare va fi una continuă, desfășurându‐se atât pe parcursul implementării SDL, cât și la finalul acesteia, prin
compararea rezultatelor prevăzute în prezentul document cu cele obținute la orizontul anului 2023. Echipa de monitorizare va evalua aspecte
precum: activități, rezultate, buget, patrimoniu, performanțele personalului angajat şi implicit a autorităților locale, ipotezele formulate inițial.
Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliți prin strategia de față. În cazul înregistrării unor
devieri în procesul de implementare se vor lua măsuri de corectare, astfel încât să se asigure atingerea indicatorilor în bugetul și durata de timp
planificate. În scopul identificării din timp a oricăror probleme care pot apărea în derularea proiectelor și pentru a se putea urmări progresul
acestora și a se asigura atingerea indicatorilor de rezultat și a impactului estimat, se vor realiza rapoarte de monitorizare periodice (cel puțin 1
dată la 3 luni, în funcție de durata proiectului), precum și rapoarte sintetice (cel puțin 1 dată la 6 luni), din care să reiasă nivelul de atingere a
obiectivelor specifice.
Procesul de evaluare se va baza pe analiza indicatorilor de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiți indicatori de implementare şi,
funcție de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de implementare. De asemenea, evaluarea periodică a
rapoartelor sintetice va permite stabilirea rezultatelor și impactului cumulat al proiectelor implementate prin SDL, astfel încât să se poată estima
nivelul de realizare a obiectivelor strategice, respectiv a indicatorilor de realizare și a celor de rezultat.
Indicatorii POCU și POR corespunzători Planului de acțiune al SDL sunt prezentați mai jos, conform structurii din Caseta 4 – Model cadru SDL. În
stabilirea țintelor propuse pentru indicatorii de realizare POCU, s‐a ținut cont de bugetul total al POCU la nivel SDL, minus cheltuielile de
funcționare ale GAL, respectiv: 1.800.000 EUR.
Indicatori de realizare POCU
 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de servicii integrate: 1420, din care1:
 din orașe cu peste 20.000 locuitori: 1420, din care:
‐ Roma: 250
 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de sprijin: 3, din care:
 Servicii medicale: 0
1

Din totalul de 1420 de persoane care beneficiază de servicii integrate, 720 (50,7%) beneficiază de măsuri de ocupare.




Servicii sociale: 1
Servicii socio‐medicale: 2

Indicatori de rezultat
 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de
participant: 380, din care2:
 din orașe cu peste 20.000 locuitori: 380, din care:
‐ Roma: 70
 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară
o activitate independentă, la încetarea calității de participant: 200, din care3:
 din orașe cu peste 20.000 locuitori: 200, din care:
‐ Roma: 35
 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială funcționale: 3, din care:
 Servici medicale: 0
 Servicii sociale: 3
 Servicii socio‐medicale: 0
POR
Indicatori de realizare
 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s‐au implementat strategii integrate de dezvoltare locală: 2771 persoane
 Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (mp): 500 mp
 Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane (mp): 500 mp

2
3

Numărul de persoane care dobândesc o calificare: 380, reprezintă 52,78% din numărul de persoane care beneficiază de măsuri de ocupare (720)
Numărul de persoane care au un loc de muncă: 200, reprezintă 27,78% din numărul de persoane care beneficiază de măsuri de ocupare (720)

INDICATORII DE REZULTAT SDL

%

Nivel
de
bază
>40

%
%

UM
Reducerea ratei sărăciei (AROP) în rândul rezidenților din zona urbană marginalizată (ZUM)
Creșterea capitalului uman al comunității
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
Îmbunătățirea stării de sănătate a populației
Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de identitate
Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și serviciile de care dispun în zonă (comunitare, medicale,
educaționale, sociale)
Creșterea nivelului de informare a populației și folosirea tehnicii moderne pentru obținerea de beneficii în
diverse sfere ale vieții
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 accesului la infrastructură apă‐canal
Creșterea satisfacției rezidenților cu accesul la infrastructură și curățenia zonei
Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de proprietate asupra locuinței/ adăpostului
Îmbunătățirea condițiilor de locuire

An de Țintă
bază 2023
<30

‐
‐

2017
2017
2017
2017

%

‐

2017

+10

%
%
%
%

‐
‐
‐
‐

2017
2017
2017
2017

‐
‐10
‐
‐

%

‐

2017

+20

%

‐

2017

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

+8
+10
‐
‐
+15
‐
+10

%
%
%
%
%
%
%

+10
‐10

Creșterea capitalului social al comunității
Scăderea numărului de cazuri de prostituție, cerșetorie, violență și a actelor de infracționalitate din zonă*
Creșterea satisfacției cu nivelul de securitate din zonă
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 participării rezidenților la activități pentru atingerea unor obiective comune
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

%
%

‐
‐

2017
2017
2017

%

‐

2017

+10

%

‐

+10

%

‐

2017
2017
2017

%

‐

2017

+20

%

‐

2017

+10

‐5
+10

‐

ANEXA 23 – Bugetul SDL

Tipuri de intervenții

Durată (ani)

Obiectiv specific/măsură

POCU
(EUR)

Alte fonduri
(POR-Alte axe Cost total
(FEDR +
finanțare,
estimat
(FSE +
cofinanțare
(EUR)
cofinanțare Buget local)
națională)
(EUR)
națională)
POR (EUR)

Obiectiv specific 1
1.700.000

0

1,5

0

0

1,5

1.700.000

0

0

0

Dezvoltarea infrastructurii locale în vederea îmbunătățirii calității locuințelor și
asigurarea unor condiții decente de locuire în ZUM-uri
Măsură prioritară
Reabilitarea infrastructurii de
utilități/repararea instalațiilor
comune

Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii
de utilități în blocurile din Aleea Căminului

Măsură prioritară

"Intervenții de tip POR (hard):

Reabilitarea și modernizarea
blocurilor care conțin locuințe
sociale, amenajare spații
agrement adiacente

Reabilitarea și modernizarea locuințelor
sociale din str. Revoluției nr. 16 și 17,
amenajarea unor spații de agrement

1.500.000 3.200.000

300.000

300.000

0 1.700.000

Intervenții de tip POR (hard):
Măsură prioritară

Reabilitarea și extinderea iluminatului public
pe străzile: Aleea Stadionului, Str.

1

550.000

550.000

Reabilitarea și extinderea
iluminatului public în ZUM-uri

Constructorului, Aleea 1 Iunie, Aleea Echității,
Str. Revoluției, Aleea Parc
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea și extinderea iluminatului public
pe străzile: Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni,
Aleea Căminului, Bahne, Pictor Grigorescu,
Dr. Telemac, Dornei, Rarău, Panduri

1

0

0

350.000

350.000

1

0

0

300.000

300.000

0

0

530.000

530.000

0

0

150.000

150.000

Intervenții de tip POR (hard):
Implementarea unui sistem de supraveghere
Măsură prioritară
video în ZUM Bahne, pe străzile Cezar Bolliac,
Implementarea unui sistem de
supraveghere video în ZUM Bahne Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului, Bahne,
Pictor Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei,
Rarău, Panduri
Obiectiv specific 2
Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din zonele urbane
marginalizate, în vederea creșterii calității vieții locuitorilor
Măsură prioritară
Reabilitarea infrastructurii rutiere
destinate deplasărilor pietonale:
trotuare și alei între blocuri

Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea infrastructurii rutiere destinate
deplasărilor pietonale: trotuare și alei între
blocuri, pe străzile Cezar Bolliac, Al. Vlahuță,
Lupeni, Aleea Căminului, Bahne, Pictor

1

Grigorescu, Dr. Telemac, Dornei, Rarău,
Panduri
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea și modernizarea locului de joacă
de pe str. Crețu Florin (bloc Moonen)

0,5

0

0

150.000

150.000

0,5

0

0

30.000

30.000

1

0

0

200.000

200.000

0

800.000

0

800.000

0

300.000

0

300.000

Intervenții de tip POR (hard):
Măsură prioritară
Amenajarea de locuri de joacă
pentru copii/spații verzi

Amenajarea de spații verzi pe străzile Cezar
Bolliac, Al. Vlahuță, Lupeni, Aleea Căminului,
Bahne, Pictor Grigorescu, Dr. Telemac,
Dornei, Rarău, Panduri
Intervenții de tip POR (hard):
Amenajarea unui teren multisport

Obiectiv specific 3
Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din zonele urbane marginalizate prin
sprijinirea inițiativelor antreprenoriale de creare de noi locuri de muncă și prin
îmbunătățirea abilităților și competențelor profesionale ale adulților din ZUMuri
Măsură prioritară

Intervenții de tip POCU (soft):

1,5

Organizarea și promovarea de Organizarea și promovarea de cursuri de
cursuri de formare/calificare formare/calificare pentru creșterea nivelului
pentru creșterea nivelului de acces de acces și de menținere pe piața muncii
și de menținere pe piața muncii
Măsură prioritară

Intervenții de tip POCU (soft):

Diversificarea
și
creșterea Stimularea și promovarea
numărului de oferte de locuri de antreprenoriale în zonă
muncă pentru populația din zonele
urbane marginalizate

1,5
inițiativelor

0

300.000

0

300.000

Organizarea de târguri de oferte de muncă,
dedicate persoanelor din comunitățile
marginalizate

0

200.000

0

200.000

Sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din grupurile dezavantajate,
precum și a accesului și participării în învățământul ante și preșcolar, primar și
secundar.

1.800.000

200.000

0

200.000

Intervenții de tip POCU (soft):

1,5

Obiectiv specific 4

Măsură prioritară

300.000 2.300.000

Intervenții de tip POCU (soft):

Creșterea accesului și participării Organizarea și promovarea de acțiuni care să
în învățământul primar și secundar conducă la creșterea accesului și participării
în învățământul timpuriu

1,5

0

200.000

prin programe de consiliere,
mediere, „școală după școală”

Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei
nr. 1

1

400.000

0

0

400.000

1

0

0

300.000

300.000

1

600.000

0

0

600.000

1

400.000

0

0

400.000

Intervenții de tip POR (hard):
Măsură prioritară
Reabilitarea, modernizarea și
echiparea infrastructurii
educaționale

Reabilitarea, modernizarea și echiparea
infrastructurii educaționale ale Grădiniței
nr.16
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea, modernizarea și echiparea
infrastructurii educaționale ale Grădiniței
nr.1
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea, modernizarea și echiparea
infrastructurii educaționale ale Grădiniței
nr.10

Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea, modernizarea și echiparea
infrastructurii educaționale ale Grădiniței
nr.13

1

400.000

0

0

400.000

0

250.000

0

250.000

0

250.000

0

250.000

0

150.000

0

150.000

0

150.000

0

150.000

Obiectiv specific 5
Creșterea nivelului de acces la servicii sociale și medicale pentru locuitorii ZUMurilor
Măsură prioritară

Intervenții de tip POCU (soft):

Conștientizarea populației din Campanii de informare: educație pentru
ZUM-uri
asupra
beneficiilor sănătate, igienă, educație sexuală și
educației pentru sănătate, igienei, planificare familială
educației sexuală și planificării
familiale

1,5

Obiectiv specific 6
Sensibilizarea populației din ZUM-uri asupra problemelor existente și
promovarea voluntariatului pentru rezolvarea acestora
Măsură prioritară

Intervenții de tip POCU (soft):

Campanii de salubrizare și
igienizare a zonei, cu implicarea
comunității

Campanii de conștientizare asupra necesității
de salubrizare și igienizare a zonei și
implicarea comunității în realizarea acestora

1,5

Obiectiv specific 7
1.350.000

400.000

0 1.750.000

0 1.350.000

Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate
Măsură prioritară

Intervenții de tip POR (hard):

Crearea
unui
Centru Crearea unui Centru Multifuncțional pentru
Multifuncțional pentru activități activități educative, culturale, recreative și
educative, culturale, recreative și sociale
sociale
Intervenții de tip POCU (soft):

1,5

1.350.000

0

Operaționalizarea
unui
Centru
Multifuncțional pentru activități educative,
culturale, recreative și sociale

0,5

0

200.000

0

200.000

1,5

0

200.000

0

200.000

0

300.000

Măsură prioritară

Intervenții de tip POCU (soft):

Campanii de conștientizare publică Campanii de conștientizare și informare în
pentru prevenirea marginalizării domeniul combaterii discriminării și
sociale
segregării
Costuri de funcționare legate de gestionarea implementării SDL și animarea
comunității
- Activități de monitorizare, evaluare și promovare SDL (Ex. Studiu de evaluare a
SDL; monitorizarea implementării SDL cu participarea comunității etc.)
- Costuri de administrare GAL (costuri curente, costuri de personal și de formare
etc.)

300.000
0
(14,3% din
total POCU)

TOTAL SDL
POR + POCU + alte fonduri (dacă este cazul)

TOTAL POR+POCU

4.850.000

2.100.000

(69,8% din
total POR +
POCU)

(30,2% din
total POR +
POCU)

6.950.000

2.330.000 9.280.000

ANEXA 24 – Hotărârea GAL de asumare a SDL

ANEXA 25 – Hărți Municipiul Focșani

Localizarea municipiului Focșani în cadrul României/județului Vrancea

Harta Municipiului Focșani

ANEXA 26 – Dinamica investițiilor publice și
private în mun. Focșani

Dinamica investițiilor publice este prezentată în tabelul „Execuția bugetelor locale pe
elemente de venituri și cheltuieli în mun. Focșani” după cum urmează:

2010

Categorii de venituri
si cheltuieli

2011

2012

2013

2014

2015

2016

mii lei
Venituri ‐ total

150509,85 159961,92

Subvenții primite de
la bugetul de stat
Cheltuieli ‐ total
Excedent (+), Deficit
(‐)

12683,13

165924,08

9406,53

12460,19

150235,81 148743,35

177852,17

274,04

11218,57

253410,83 202506,02 207233,47
70043,80

‐1192809

23496,98

198060,15

15138,11

7834,91

249747,68 201083,98 205450,31

173160,41

3663,15

1422,04

1783,16

24899,74

Sursa: Date primite din teritoriu – Primăria Municipiului Focșani
Dinamica investițiilor private este prezentată în tabelul „Investiții brute în bunuri
corporale din unitățile locale, pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN
Rev.2 în județul Vrancea”(ultimele date disponibile), după cum urmează:
CAEN Rev.2
(activități ale
economiei
naționale)
Total industrie,
construcții, comerț
si alte servicii

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Milioane lei RON

408

526

579

553

506

617

2

6

8

c

c

c

C INDUSTRIA
PRELUCRATOARE

155

239

244

214

174

213

D PRODUCTIA SI
FURNIZAREA DE
ENERGIE ELECTRICA
SI TERMICA, GAZE,
APA CALDA SI AER
CONDITIONAT

10

12

16

c

c

c

E DISTRIBUTIA APEI;
SALUBRITATE,
GESTIONAREA

62

66

97

123

43

62

B INDUSTRIA
EXTRACTIVA

DESEURILOR,
ACTIVITATI DE
DECONTAMINARE
F CONSTRUCTII

16

19

42

28

36

58

G COMERT CU
RIDICATA SI CU
AMANUNTUL;
REPARAREA
AUTOVEHICULELOR
SI MOTOCICLETELOR

100

114

106

105

131

133

H TRANSPORT SI
DEPOZITARE

11

11

20

15

18

29

I HOTELURI SI
RESTAURANTE

9

15

13

8

10

18

J INFORMATII SI
COMUNICATII

2

2

3

6

5

12

TRANZACTII
IMOBILIARE,
INCHIRIERI SI
ACTIVITATI DE
SERVICII PRESTATE
IN PRINCIPAL
INTREPRINDERILOR
(activități
profesionale,
științifice si tehnice,
activități de servicii
administrative si
activități de servicii
suport )

34

30

24

20

54

28

P INVATAMANT

1

2

1

0

0

2

Q SANATATE SI
ASISTENTA SOCIALA

3

4

3

2

3

4

S ALTE ACTIVITATI
DE SERVICII

3

6

2

2

2

2

Sursa: Institutul Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Vrancea

ANEXA 27 – Fotografii întruniri focus‐grupuri

FOCUS‐GRUP CU PARTICIPANȚI PERSOANE PESTE 29 DE ANI
ZUM SUD

ZUM BAHNE

FOCUS‐GRUP CU PARTICIPANȚI PERSOANE SUB 29 DE ANI
ZUM SUD

ZUM BAHNE

FOCUS‐GRUP CU PARTICIPANȚI REPREZENTANȚI INSTITUȚIONALI ȘI SPECIALIȘTI

ANEXA 28 – Evoluția numărului de membri ai
Adunării Generale GAL

Asociația Grup de Actiune Locala Unirea Focșani
Adresa: B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1 BIS, Focșani, Vrancea
CIF: 38460898
Cont Bancar: RO53BTRLRONCSOC417785801
Tel: 0237/236000 Fax: 0237/216700
E-mail: galunireafocsani@yahoo.com

Tabel 5. Evoluția numărului de membri ai Adunării Generale GAL

Parteneri locali

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

Număr membri
AGA la data
înființării
07.11.2017

Număr membri AGA după
implementarea activităților
de animare/mobilizare
(data) 24.11.2017

1
1
2
1

1
3
2
1
4
5
4
3

3

5
8

