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1. 
 

Regiune de dezvoltare 
Județ/ Oraș/municipiu 

Regiunea Vest/Hunedoara/Municipiul Hunedoara 

2. Nume GAL GAL Urban Corvinia 

3. Date de contact GAL Adriana Mihai – președinte 

4. 
Teritoriul vizat de SDL O arie a municipiului incluzând Micro 5, 6, 7, Centru, Piață,  

Castel - Furnalelor, Rotarilor - Hășdat. 

5. 
Titlul intervenției  I7.1. Intervenție POR - Amenajare spații pentru servirea mesei de 

prânz, săli  ”after school”, reabilitare terenuri de sport, dotare 
cabinete stomatologice  și cabinete medicale. 

6. 

Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia 
contribuie intervenția 

Obiectiv specific 3. Până în anul 2023 va crește accesul grupurilor 
vulnerabile la servicii de asistență medicală primară, educație de 
bază și servicii sociale de bună calitate. Măsurile se vor focaliza pe 
copii tineri, vârstnici și persoane cu handicap. 

7. 
Măsura din Planul de 
acțiune vizată prin 
intervenție 

Măsura M7. Amenajarea și dotarea unor spații în școli pentru 
asigurarea unei mese calde și servicii  ”after school” pentru copii. 

8. 

Justificarea intervenției        Un număr ridicat de copii provin din familii sărace, 
dezorganizate sau sunt lăsați în îngrijirea bunicilor sau rudelor, 
având părinții plecați în străinătate la muncă, nu au condiții 
adecvate de locuire (încălzire, apă), de a învăța și de a-și petrece 
timpul liber. Intervenția se focalizează pe copii. Școlile Gimnaziale 
1 și 2 acoperă nevoile cartierele în care se găsesc cele mai multe 
ZUM-uri și zone dezavantajate, unde concentrarea și intensitatea 
problemelor de marginalizare este ridicată.  
       Experiența anterioară în proiecte de sprijin pentru copii arată 
că asigurarea condițiilor pentru a-si petrece câteva ore după 

Fișa intervenției #7 

AMENAJARE SPAȚII PENTRU SERVIREA MESEI DE PRÂNZ, SĂLI ”AFTER SCHOOL”, 

REABILITARE TERENURI DE SPORT, DOTARE CABINETE STOMATOLOGICE ȘI 

CABINETE MEDICALE 
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școală, de a avea o masă de calitate, de a beneficia de servicii 
suplimentare de educație pot să contribuie decisiv la schimbarea 
atitudinii copiilor, dorinței de a studia și de a avea o viață mai 
bună. Schimbarea comunității se poate face prin copii, aceștia 
putând avea o influență asupra familiilor și comunității lor. Tot 
prin intermediul școlilor, copiii pot avea acces la servicii medicale 
prin cabinetele școlare. Acestea au nevoie de îmbunătățiri ale 
dotărilor, completând astfel intervențiile din anii anteriori ale UAT 
de reabilitare/dotare. 

9. 
Comunitatea 
marginalizată din teritoriu 

Copiii beneficiari vor proveni cu prioritate din ZUM-uri, dar și din 
alte zone dezavantajate ale SDL, din familii cu venituri scăzute.  

10. 

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

Numărul estimat de persoane și tipul de grup țintă:  

Copii beneficiari de servicii de educație, medicale și sociale 
suplimentare în Școlile Gimnaziale Nr. 1 și Nr. 2 : 200  

11. 

Durata estimată a 
intervenției 

Durata exprimată în luni: 
12 
(intervenția hard) 
Serviciile vor fi prestate prin cooperarea centrului multifuncțional 
cu școlile și vor avea o durata de 48 de luni. 

12. Buget estimativ  Suma totală (Euro):  310 000 

13. 

Surse de finanţare POR sau POCU, buget local, buget de stat, contribuție proprie, alte 
surse; 
POR: 300 000 Euro 
contribuție proprie  a aplicantului, alte surse: 10 000 Euro 

14. 

Sustenabilitatea 
intervenției după 
încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

Sustenabilitatea este data de:  
- facilitățile de servicii de educație vor fi integrate în școli, 

vor fi în administrarea școlii.  
- serviciile vor fi integrate cu activitățile școlare 
- sprijin suplimentar pentru cadrele didactice va fi oferit prin 

centrul multifunctional și operatorii ce vor fi contractați 
prin proiectele soft ale măsurii 6.   

 


