
                                          
 

 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 
1 

 
 

 

 

 

 

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  S2.1. Intervenție POCU - Program de educare a locatarilor, consiliere 
privind respectarea regulamentului de ordine interioară, acțiuni de 
salubrizare și igienizare, campanie de informare și educare - 
focalizare pe blocuri de tip ghetou. 

6. 

Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia 
contribuie intervenția 

Obiectiv specific 1. Până în anul 2023 cetățenii din comunitățile 
marginalizate din Municipiul Hunedoara vor avea condiții de locuit 
decente, acces facil și de calitate la utilități publice și infrastructură. 

7. 

Măsura din Planul de 
acțiune vizată prin 
intervenție 

Măsura M2. Îmbunătățirea  comportamentului locuitorilor din 
zonele de case improvizate și blocuri ghetou pentru întreținerea 
spațiilor de locuit, curățenie, salubrizare, întreținere. 

8. 

 
Justificarea intervenției  Măsurile de reabilitare, curățenie  a blocurilor și spațiilor comune s-

au dovedit a fi nesustenabile datorită comportamentului inadecvat, 
atitudinii de indiferentă, lipsei de educație civică și implicare. 
Reabilitările trebuie să fie acompaniate de măsuri care să vizeze 
îmbunătățirea comportamentului locatarilor. 

Fișa intervenției #2 

PROGRAM  DE EDUCARE A LOCATARILOR, CONSILIERE PRIVIND RESPECTAREA  
REGULAMENTULUI  DE ORDINE  INTERIOARĂ, ACȚIUNI  DE SALUBRIZARE ȘI  

IGIENIZARE, CAMPANIE DE  INFORMARE ȘI EDUCARE 
(focalizare pe blocuri de tip ghetou) 
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9. 

Comunitatea 
marginalizată din teritoriu 

Da 
ZUM 1, 3, 4, 5 – prioritar  
Alte blocuri cu probleme similare 

10. 

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

Numărul estimat de persoane și tipul de grup țintă: 
100 locatari (din blocuri ghetou din ZUM-uri) la care se pot adauga 
locatari ai altor blocuri cu probleme de curațenie și degaradare din 
zone dezavantajate pe locuire (Oțelarilor 1A) sau din alte zone.  

11. 
Durata estimată a 
intervenției 

Durata exprimată în luni: 
36 

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 

Crearea unei capacități locale de mobilizare și implicarea cetățenilor 
care pot continua pe baza de voluntariat, aceste activități  
educative.  

 

 

 

 

 

 

 

 


