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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  S8.1. Intervenție POCU – Acțiuni inovative de întărire a coeziunii 

comunității și îmbunătățire a imaginii comunității. 

6. 
Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia 
contribuie intervenția 

Obiectiv specific 4. Până în anul 2023  comunitatea va fi 
responsabilizată și implicată, iar imaginea comunităților 
marginalizate va fi îmbunătățită. 

7. 
Măsura din Planul de 
acțiune vizată prin 
intervenție 

Măsura M8. Întărirea coeziunii comunității, facilitarea de 
activități pentru o viață sănătoasă, îmbunătățirea imaginii 
comunității. 

8. 

Justificarea intervenției     Persoanele marginalizate și dezavantajate, entitățile 
responsabile au avut cooperări sporadice în anii anteriori, 
neexistând un cadru favorabil dialogului, cooperării, inițiativelor 
pentru strângerea de fonduri și acțiune în folosul comunităților 
marginalizate.    
    Acțiunile de întărire a coeziunii prin activități sportive 
recreative, educație/educare, sociale, implicând atât membrii 
comunității, cât și membri ai altor comunități nemarginalizate, au 

Fișa intervenției #8 

ACȚIUNI  INOVATIVE DE  ÎNTĂRIRE  A COEZIUNII COMUNITĂȚII  ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIRE  A IMAGINII COMUNITĂȚII 
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lipsit. Crearea GAL va permite antrenarea diverșilor actori locali 
care pot antrena cu mai multă eficacitate comunitatea pe diverse 
aspecte sociale, de educație și economice. 

9. 
Comunitatea 
marginalizată din teritoriu 

Membrii de orice vârstă ai ZUM-urilor, dar și din alte zone 
dezavantajate ale SDL.  

10. 

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

Numărul estimat de persoane și tipul de grup țintă: 

Membri de orice vârstă ai ZUM-urilor, dar și din alte zone 
dezavantajate ale SDL:   300  

11. 
Durata estimată a 
intervenției 

Durata exprimată în luni: 
48 

12. Buget estimativ  Suma totală (Euro):  106.050 

13. 

Surse de finanţare POR sau POCU, buget local, buget de stat, contribuție proprie, 
alte surse; 
POCU:  101.000 Euro 
Contribuție proprie a aplicantului: 5.050 Euro 
 

14. 

Sustenabilitatea 
intervenției după 
încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

    Sustenabilitatea este data de:  
- implicarea comunității și măsurile de întărire a coeziunii 

care își vor face simțite efectele la sfârșitul perioadei de 
implementare; 

- implicarea ONG-urilor; 
- complementaritate cu activitățile Centrului 

Multifuncțional. 

 

 


