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Introducere (sau Sumar executiv) maximum 3 pagini 

Prezenta Strategie de Dezvoltare Locală acoperă întreg teritoriul Municipiului Slobozia. Conform 

datelor statistice existente în baza de date Tempo Online a INS, arealul SDL delimitat avea la 1 iulie 

2016 o populație înregistrată după domiciliu de 52.802 locuitori. Întrucât teritoriul SDL vizat de 

intervențiile strategice se suprapune în integralitate teritoriului municipiului Slobozia și este 

compus din 5 zone distincte, Strategia de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității 

vizează un pachet de măsuri integrate cu efecte benefice asupra întregii comunități.  

”Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea comunității” (DLRC) reprezintă un instrument european 

de dezvoltare teritorială și de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea 

comunității, formarea unui parteneriat local și prin implementarea unor Strategii  participative de 

Dezvoltare Locală (SDL). Prin DLRC se soluționează problemele cu care se confruntă comunitățile 

marginalizate printr-o abordare integrată și multisectorială, prin corelarea între investițiile în 

infrastructură de tip FEDR și măsurile soft, de tip FSE. Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea 

comunității la nivelul Municipiului Slobozia a asigurat printr-un proces colaborativ mobilizarea și 

implicarea tuturor actorilor sociali, în elaborarea strategiei de dezvoltare locală care să răspundă 

nevoilor de dezvoltare integrată și incluzivă a comunității. 

Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea DLRC va fi gestionată de comunitatea din Slobozia 

prin intermediul Grupului de acțiune locală (GAL) constituit în acest scop și se va concentra pe 

integrarea zonelor urbane marginalizate (ZUM). 

Planificarea dezvoltării urbane a Municipiului Slobozia presupune o  succesiune de decizii luate pe 

baza unei evaluări anterioare a situaţiei actuale a comunităţii locale pentru a îndeplini obiectivele 

prin programul de guvernare locală utilizând mijloacele şi resursele de care organizaţia GAL 

dispune.  

Parteneriatul GAL reprezintă împletirea voinţei comunităţii locale cu structurile administraţiei 

locale și a celorlalți parteneri, pentru dinamizarea activităţii locale, a participării comunitare 

pentru îndeplinirea obiectivelor comune de dezvoltare a teritoriului. O necunoaştere detaliată a 

condiţiilor poate conduce la o lipsă de eficienţă dacă programele care se doresc a se  implementa 

sunt neadaptate specificului comunităţii, astfel că ele pot deveni ineficiente fără ca beneficiarii să 

poată resimţi o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă. Astfel s-a identificat necesitatea adoptării unei 

strategii multisectoriale și integrate pentru crearea unei punţi între politici, pe de o parte, şi 

acţiuni concrete, pe de altă parte, prin investiții complementare. Abordarea va fi de tip integrat, cu 

evitarea măsurilor disparate, mono-sectoriale, a căror eficacitate ar fi diminuată semnificativ în 

lipsa unor măsuri eficiente de acompaniere a măsurilor principale și va fi implementată la nivelul a 

5 zone distincte, delimitate după cum urmează:  

o 2 zone urbane marginalizate (ZUM 1 Bora și ZUM 2 Bora ) – identificate astfel în cadrul studiului  
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”Elaborarea strategiilor de integrare a comunităților urbane marginalizate – Atlasul zonelor urbane 

marginalizate din România”(http://www.inforegio.ro/images/Atlas 18April_RO _final%20bun.pdf). 

Acestea sunt zonele în care s-a concentrat spațial populația deprivată și au în comun următoarele: 

un nivel scăzut de capital uman, un grad redus de ocupare pe piața formală și condiții de locuire 

precară. Comunitățile inhabitante sunt reprezentate de oameni izolați din punct de vedere social, 

care trăiesc din ajutoare sociale sau din „munca la negru, cu ziua”, sunt predispuși la a comite mici 

infracțiuni, au un nivel scăzut sau inexistent de educație și calificare și o sănătate precară. Trăiesc 

în locuințe vechi, care necesită igienizare și reabilitare, fără acces la utilități, fără grupuri sanitare 

și/ sau bucătării amenajate iar suprafața locuibilă ce revine unui singur membru al gospodăriei 

este în general extrem de redusă. Familiile au în marea lor majoritate mulți copii și insuficiente 

mijloace bănești pentru a-i întreține corespunzător. Nu au acces la infrastructură adecvată 

(educație, sănătate, drumuri, utilități) iar existența le este marcată de sentimente de teamă, 

neputinţă, frustrare, deznădejde, alienare. Toate aceste neajunsuri le sporesc decisiv risul de 

sărăcie și excluziune socială, ceea ce califică în mod evident aceste zone marginalizate pentru 

intervențiile de tip DLRC.  

o 2 zone urbane funcționale (ZUF 1 și ZUF 2), care au fost identificate zone marginalizate în  

cadrul studiului ”Elaborarea strategiilor de integrare a comunităților urbane marginalizate – 

Atlasul zonelor urbane marginalizate din România” (http://www.inforegio.ro /images/Atlas_18 

April RO  final  %20bun.pdf) însă, urmare a Studiului de referință realizat în cadrul proiectului de 

față, au fost declarate non-ZUM întrucât nu mai îndeplinesc cele 3 criterii cumulative de validare 

privind locuirea, capitalul uman și ocuparea în sectorul formal. Deși reprezintă modele viabile ale 

reducerii marginalizării, aceste areale dețin încă un procent important de populație aflată în risc de 

sărăcie și excluziune socială.  

o zona funcțională ZUF 3, rezultând din diferenţa între teritoriul municipiului Slobozia și  

teritoriile ZUM 1, ZUM 2, ZUF 1 și ZUF 2.  

Obiectivul acestui document este descrierea cadrului strategic în care Grupul de Acțiune Locală 

(GAL) constituit la nivelul Muncipiului SLobozia, dintr-o poziţie pro-activă, va susţine şi va 

implementa acţiuni pentru a stimula dezvoltarea teritoriului propus, pe termen mediu şi lung.  

GAL reprezintă, alături de alte proiecte derulate pe teritoriul Municipiului Slobozia, un alt 

instrument generator de soluții concrete ale problemelor comunității. Inițiativa Primăriei Slobozia 

de implementare a conceptului de dezvoltare comunitară sub responsabilitatea comunității a avut 

ca prim răspuns alăturarea unor parteneri de excepție din sectorul societății civile și al celui privat, 

cu expertiză în toate domeniile de intervenție. Asocierea reprezintă, în esență, abordarea prin care 

se încurajează: stimularea viitoarelor parteneriate, dezvoltarea socială, economică și culturală a 

zonei, transferul de cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, implicarea cetățenilor în 

deciziile strategice pe termen lung, implicarea coerentă, pe baza unei strategii comune a actorilor 

http://www.inforegio.ro/images/Atlas%2018April_RO%20_final%20bun.pdf
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economici, sociali și administrativi, ce oferă o abordare integrată a soluțiilor care vizează 

majoritatea aspectelor care au generat marginalizare, ghetoizare și accentuarea sărăciei. 

Incluziunea socială şi economică a comunităților dezavantajate (comunități rome sau non-rome) 

este esenţială, având în vedere că România trebuie să-şi atingă ţintele Europa 2020. În ceea ce 

privește comunitatea de romi existentă în această zonă, este important de subliniat că romii sunt 

semnificativ mai săraci şi mai vulnerabili decât ne-romii. De fapt, majoritatea vastă a romilor din 

România, ca şi în alte ţări est-europene, continuă să trăiască în sărăcie, la un nivel mult mai grav 

decât acela al vecinilor lor ne-romi care locuiesc în aceleaşi comunităţi sau în comunităţi 

apropiate. Circa jumătate din familiile romilor din România au o intensitate foarte redusă a muncii. 

Ca urmare, reducerea sărăciei în rândul romilor constituie un pas esenţial pentru ca România să-şi 

atingă ţinta Europa 2020 de reducere a numărului de cetăţeni confruntaţi cu risc de sărăcie.  

Excluziunea socio-economică a romilor din Municipiul Slobozia (din România în general) este 

rezultatul mai multor factori corelaţi care conduc la o discrepanţă evidentă la nivelul şanselor, 

începând de la o vârstă timpurie.  

Problemele principale ale teritoriului vizat sunt condițiile de locuire insalubre, supraaglomerare, 

infrastructura tehnico-edilitară deficitară, lipsa actelor de proprietate, un număr important de 

persoane care locuiesc fără forme legale, nivel de instruire scăzut sau inexistent care conduce la 

acces redus pe piața forței de muncă, lipsa locurilor de muncă, lipsa asigurărilor medicale, lipsa 

unor oferte de salarii decente.  

Principalele obiective ale GAL Slobozia previzionate a fi atinse ca urmare a implementării Strategiei 

de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) sunt: creșterea calității 

locuirii și a spațiilor publice, creșterea nivelului de trai al populației prin stimularea agenților 

economici - potențiali generatori de locuri de muncă, soluționarea problemelor legate de absența 

actelor de proprietate, îmbunătățirea diverselor forme de asistență socială cât și facilitarea 

accesului pe piața muncii, îmbunătățirea stării de sănătate a populației, susținerea incluziunii 

sociale a tinerilor, stimularea performanțelor școlare ale copiilor, reducerea ratei abandonului 

școlar.   

Combaterea sărăciei şi excluziunii sociale necesită o abordare pe tot parcursul vieții. Pentru copii și 

tineri, obiectivul este de a asigura oportunitatea de dezvoltare a întregului potențial individual, 

indiferent de originea socială sau etnică, prin dezvoltarea abilităților, cunoștințelor şi experienței 

necesare. Un alt obiectiv este acela de a asigura premisele pentru participare deplină la viața 

economică, socială şi culturală. Obiectivul pentru cei care au depășit vârsta activă este acelea ca 

vârstnicii să fie apreciați şi respectați, să rămână independenți şi să poată participa la toate 

aspectele vieții în calitate de cetățeni activi, bucurându-se de o calitate ridicată a vieții într-o 

comunitate sigură. 

 



 

7 

 

 

1. Prezentarea generală a municipiului 

1.1  Principalele caracteristici geografice, incluzând hărți (maximum 1 pagină) 
Municipiul Slobozia este localizat în Lunca râului Ialomița, în zona centrală a Câmpiei Bărăganului. 

Conform datelor disponibile la 01 iulie 2016 cu privire la populație după domiciliu (INS, Baza de 

date Tempo Online), numărul de locuitori era de 52.802 persoane. Se invecinează la graniță cu 

următoarele localități: în Nord - comunele Scânteia şi Griviţa, în Sud – cu județul Călărași, în Vest - 

oraşul Amara şi comunele Perieţi şi Ciulniţa și în Est - comunele Cosâmbeşti şi Gheorghe Lazăr. 

Coordonatele geografice ale municipiului sunt 44°33′53″ latitudine nordică și 27°20′6″ longitudine 

estică (www.sloboziail.ro). Slobozia reprezintă un important nod de transport rutier și feroviar la 

nivelul țării, teritoriul său fiind străbătut de un drum european (E60), trei drumuri naționale (DN21 

Călărași – Brăila, DN2A Urziceni – Constanța și DN2C Costești (DN2) – Slobozia) cu rol – cheie în 

sistemul rutelor de transport, precum și de Magistrala 800 a Căilor Ferate Române, care 

beneficiază de conexiuni la rețeaua feroviară principală (București – Constanța și București - 

Buzău).                                                                                      
Harta României, Sursa: http://geografilia.blogspot.ro                                                 Harta Municipiului Slobozia, Sursa: Google Maps 

Slobozia se află în zona de 

stepă, vegetația fiind 

specifică. Conform datelor 

furnizate de INS (Tempo 

Online) la nivelul anului 

2014 în Slobozia, 

suprafețele împădurite 

însumau 1.512 hectare iar terenurile agricole 9.591 hectare, respectiv 75,69% din suprafața totală 

a municipiului. Relieful, având o altitudine maximă de 35 m, este reprezentat de câmpuri, văi, 

terase și lunci. Clima zonei este temperat-continentală, uşor excesivă.Temperatura medie anuală 

este de 10-11⁰C, înregistrându-se temperaturi medii zilnice cuprinse între -5 şi -6⁰ C în lunile de 

iarnă, cu minime ce pot ajunge până la -30⁰ C  și între 29-30⁰ C în lunile de vară, cu maxime ce pot 

atinge 40-41⁰ C. Zona în care se află municipiul Slobozia este caracterizată de o importantă reţea 

hidrografică: de suprafaţă - râul Ialomița şi subterană - formată din ape freatice și captive, ce se 

întâlnesc la adâncimi variabile, de 1-4 m până la 10-15 m. Majoritatea zonelor locuite se află într-o 

incintă îndiguită cu suprafața totală de cca. 2000 hectare iar zona neîndiguită cuprinde restul 

teritoriului, în care sunt amplasate și cartierele Bora și Slobozia Nouă. În ceea ce privește resursele 

naturale disponibile în zona municipiului Slobozia, un element important îl constituie suprafețele 

extinse de teren agricol, reprezentate de solurile cu o fertilitate ridicată, propice pentru 

agricultură. Loess-ul cu textură foarte fină este o resursă a subsolului localizată în arealul 

muncipiului. 

http://www.sloboziail.ro/
http://geografilia.blogspot.ro/
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1.2  Populația și caracteristicile demografice -   maximum 2 pagini 

Municipiul Slobozia, cel mai important centru economic și social din județul Ialomița, înregistra un 

număr de 52.710 locuitori în anul 2002, respectiv 45.891 locuitori în 2011 (populația stabilă), 

conform Recensămintelor realizate de INS în perioadele de referință. La 1 iulie 2016, conform 

datelor statistice furnizate de INS, baza de date Tempo Online, populația dupa domiciliu însuma 

52.802 locuitori, acest indicator fiind apreciat ca superior numeric populației stabile, în parte și 

datorită fenomenului accentuat al migrației forței de muncă din ultimii ani. Cu toate acestea 

tendința generală manifestată începând cu anul 2002 este de scădere a populației municipiului, 

fără a se înregistra diferențe notabile conform distribuției acestora după gen. 

Datele statistice furnizate de Institutul de Statistică (Tempo Online – populația după domiciliu) 

pentru anii 2002, 2011 și 2016 și redate în tabelul de mai jos relevă faptul că, în timp ce numărul 

de copii (0-15 ani) și adulți (15-59 ani) este în scădere în Slobozia, numărul vârstnicilor sporește 

sensibil, astfel că la 1 iulie 2016 aceștia din urmă reprezentau cca 20% din totalul populației. În 

aceeași perioada, populația adultă reprezenta 66.95% din total, în scădere cu 10.50% față de 

numărul de adulți înregistrați la 1 iulie 2011. Astfel, tendința demografică evidentă manifestată la 

nivelul populației municipiului Slobozia este aceea de îmbătrânire.  

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, perioadele de referință 01.07.2002, 01.07.2011, 01.07.2016 

Sporul natural al populației, definit ca diferență între numărul celor născuți vii și al celor decedați, 

a fost pozitiv și fluctuant la nivelul municipiului în perioadele analizate (cf. INS, Baza de date 

Tempo Online) - respectiv 103 persoane în 2002, 13 în 2011, 35 în 2015 și negativ, -68 persoane în 

Perioada, 

Total, Gen 

Copii (0-14 ani) Adulți (15-59 ani) Vârstnici 

(peste 60 ani) 

Total populație după 

domiciliu 

01.07.2002 - - - - 

Total  8.881 41.839 4.900 55.620 

Masculin 4.554 20.433 2.131 27.118 

Feminin 4.327 21.406 2.769 28.502 

01.07.2011 - - - - 

Total  7.175 39.496 7.596 54.267 

Masculin 3.644 18.962 3.452 26.058 

Feminin 3.531 20.534 4.144 28.209 

01.07.2016 - - - - 

Total  6.883 35.350 10.569 52.802 

Masculin 3.481 16.967 4.678 25.126 

Feminin 3.402 18.383 5.891 27.676 
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anul 2016. Astfel, se poate concluziona că sporul natural a influențat în mică măsură fenomenul 

demografic al îmbătrânirii populației. 

Recensământul realizat în 2011 furnizează următoarele date cu privire la structura populației 

municipiului Slobozia în funcție de etnie – 89.63% din populația stabilă era reprezentată de 

români, pe lângă aceștia existând un număr de 1.272 rromi, 21 macedoneni, 5 armeni, 7 ucraineni, 

6 maghiari, 3 nemți, 36 turci, 3 ruși-lipoveni, 3 polonezi, 14 italieni, 3 greci, 5 sârbi, 13 persoane de 

altă etnie dar și 3190 de persoane cu etnie nedeclarată.  

Un studiu de caz publicat la 1 iulie 2016 de către SocioRoMap – Cartografierea sociografică a 

comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a schimbărilor privind 

integrarea romilor, precizează faptul că în Slobozia se aflau la acea dată cca 3.500 rromi. Studiul s-

a bazat pe datele furnizate de liderii locali ai comunității (www.socioromap.ro).  

Din punct de vedere al educației, în anul 2016 (cf. datelor disponibile – INS, Tempo Online) un 

număr de 1.358 persoane din municipiul Slobozia au absolvit o formă de învățământ, dintre care 

721 absolvenți de liceu, 429 de gimnaziu, 61 absolvenți de învățământ profesional și 133 de 

postliceal (inclusiv special). În același an, populația totală care urma o formă de învățământ la 

nivelul municipiului era de 9.703 persoane, între care 1.649 elevi înscriși în învățământul 

gimnazial, 3.625 înscriși în învățământul liceal, 325 în cel profesional, 383 în cel postliceal (inclusiv 

cel special) și 48 în cel superior.      

1.3  Patrimoniul natural - maximum 1,5 pagini 

Patrimoniul natural reprezentat de spații verzi plasează Slobozia pe locul I în ierarhia orașelor cu 

cea mai mai mare suprafață de spații verzi pe cap de locuitor din România, respectiv 46,3 mp în 

2014 (cf INS). Raportul privind Spatiile verzi din municipiul Slobozia publicat în 2008 furniza 

următoarele informații: din totalul de 92,04 ha de spații verzi 34,5 ha reprezentau parcuri și 35,23 

ha constituiau suprafețele verzi dintre blocuri, restul fiind reprezentat de aliniamente stradale, 

scuaruri din oraș, spații și gard viu printre blocuri, o pepinieră, o seră de flori și o zonă de extindere 

a Parcului Tineretului.Conform Raportului de mediu lunar publicat în martie 2017 de către Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), în municipiul Slobozia se regăsesc următoarele 

bunuri de patrimoniu natural: un arbore Gingko biloba aflat în fața Centrului Cultural și două 

exemplare de stejar secular (Quercus robur) localizate în incinta Şcolii Nr. 3. Teritoriul municipiului 

mai include o porțiune din Coridorul Ialomiței, declarat arie naturala protejată, care face parte din 

rețeaua Natura 2000.Referitor la calitatea mediului, datele furnizate de Raportul ANPM Ialomița 

privind calitatea aerului pentru ianuarie 2016 relevă că indicatorii urmăriți nu au înregistrat 

depășiri ale valorilor maxime admise, cu excepția pulberilor în suspensie și a celor sedimentare. 

Pentru acestea din urmă, depășirile valorilor admise s-au datorat în principal traficului intens, 

precum și traficului de utilaje grele. Totodată, în cadrul aceluiași raport, se apreciază că aceste 

http://www.socioromap.ro/
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valori crescute nu constituie o problemă majoră pentru teritoriul monitorizat iar starea generală 

de calitate a aerului în municipiu este bună, înregistrându-se o diminuare a concentrațiilor de 

poluanți din aer în ultimii ani. Rezultatele monitorizării acelorași indicatori în iunie 2017 s-au situat 

în limitele admise.Alți factori importanți de influență pentru calitatea mediului la nivelul 

municipiului Slobozia sunt activitatea industrială din zonă (producerea de energie electrică şi 

termică, fabricarea materialelor de construcţii, prelucrarea metalelor, producţia de hârtie şi 

carton, producția de substanțe chimice), precum și sursele individuale de încălzire ale locuitorilor 

orașului – cu arderi neautomatizate. Celor enumerate anterior li se adaugă următoarele: 

activitățile agricole specifice - utilizarea de îngrășăminte chimice și pesticide în culturi, creșterea 

intensivă a păsărilor, suinelor, tratarea și depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, distribuţia 

şi depozitarea improprie a combustibilului, extracţia şi distribuţia combustibililor fosili, utilizarea 

solvenților organici în anumite activităţi şi instalaţii, activități de construcții. Procesul de 

monitorizare a indicatorilor fizico-chimici, biologici și bacteriologici la nivelul apei prin care se 

evaluează starea ecologică si chimică a acestei resurse este realizat de Laboratorul Sistemului de 

Gospodărirea Apelor Ialomița. Un Raport de activitate din anul 2015 al acestei instituții arată 

faptul că apele curgătoare de suprafață ale râului Ialomița au o stare biologică bună sau moderată, 

o stare moderată din punct de vedere al elementelor fizico-chimice, o stare foarte bună la testarea 

pentru poluanții specifici (cupru și zinc) și o stare ecologică determinată de elementele biologice 

bună sau moderată – în funcție de corpul de apă testat (cca 31 de corpuri de apă la nivelul 

județului). Zgomotul urban este o problemă emergentă în municipiul Slobozia, confirmată de 

rezultatele măsurătorilor efectuate lunar de ANPM Ialomița: limitele maxime admise sunt deseori 

depășite, atingând chiar 70 dB în intervalele orare cu trafic aglomerat. Pe raza Municipiului 

Slobozia își află sediile Stația urbană automată de monitorizare a calității aerului din Slobozia care 

studiază influența așezărilor umane asupra acestui factor de mediu și Agenția pentru Protecția 

Mediului Ialomița care realizează lunar și anual raportări ce conțin măsurători ale poluanți lor 

atmosferici. Un obiectiv cu potențiale riscuri tehnologice asupra mediului îl reprezintă Combinatul 

Amonil S.A, aflat pe lista obiectivelor monitorizate de autoritățile locale. Nu trebuie neglijate nici 

vulnerabilitățile față de fenomenele meteorologice extreme precum seceta prelungită (cu impact 

asupra culturilor agricole - care conduc la aridizare, deșertificare sau inundații și rețeaua de 

îndiguiri existentă la nivelul municipiului Slobozia care este deficitară, neîntreținută. De asemenea 

un important aspect privitor la riscurile de mediu îl reprezintă faptul că zona în care este localizat 

orașul este una cu intensitate seismică sporită. Toate aceste elemente de risc au fost identificate și 

analizate în cadrul Planului de analiză și acoperire a riscurilor, elaborat de Comitetul Județean 

Ialomița pentru Situații de Urgență. Un ultim element de interes privind potecția mediului îl 

constituie managementul deșeurilor. În Slobozia funcționează un sistem de colectare selectivă a 

deşeurilor reciclabile și unul de colectare a celor generate de activităţile medicale. 
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1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural - maximum 1,5 pagini 

Patrimoniul arhitectural și cultural al Sloboziei este reprezentat de clădiri de patrimoniu, 

construcţii şcolare, monumente de artă plastică şi memorială, lăcașe de cult, monumente istorice 

şi vestigii.  

Consiliului Județean Ialomița are în subordinea sa următoarele instituții culturale:  

o Centrul Cultural „Ionel Perlea”, inaugurat în 1990, care realizează activități de promovare a 

valorilor culturale şi artistice naţionale și universale, organizează activități de dezvoltare şi 

afirmare a disponibilităţilor creatoare ale cetățenilor în toate domeniile de creaţie şi 

interpretare artistică, recreativ distractive. Acesta include și Casa memorială Ionel Perlea iar în 

anul 1999 a fost inclus în integralitate în circuitul UNESCO. 

o Muzeul Național al Agriculturii Slobozia, înființat în 1996, unic în țară prin specificul său. 

Găzduiește piese unice în lume, pe care nu de puține ori regizorii români le-au folosit drept 

recuzită în filmele realizate.  

o Muzeul Județean Ialomița din Slobozia, înființat în 1971, când în oraș s-a deschis secția de 

etnografie a Muzeului Județean Ialomița din Călărași. Tot atunci a fost mutată în Slobozia 

administrația muzeului.  

o Biblioteca Județeană "Ștefan Bănulescu" Ialomiţa, care s-a mutat în incinta Centrului Cultural 

UNESCO "Ionel Perlea" în anul 1991. Este o instituție culturală de interes public care își 

continuă activitatea specifică cu programe culturale interdisciplinare, menite să atragă noi 

utilizatori. 

o Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, care susține 

procesul de creație populară la nivelul tuturor genurilor artistice, identifică, păstrează și 

valorifică datele folclorice, plasându-le în context contemporan.  

Pe lista monumentelor istorice din municipiul Slobozia figurează obiective precum: Cimitirul 

Eroilor militari români, algerieni, austrieci, englezi, francezi, indieni și turci căzuți în Primul Război 

Mondial, 1932; un Colac de puț amplasat în fața Ministerului Agriculturii; bustul lui Matei Basarab, 

1932; Monumentul Eroilor, 1928, amplasat în Parcul Tineretului; Un zid de incintă, datând din 

timpul domniei lui Matei Basarab, în proximitatea Mânăstirii Sfinții Voievozi; Mânăstirea Sfinții 

Voievozi, una dintre cele mai vechi din zona de sud-est a țării – ctitorită de Matei Basarab în jurul 

anului 1634; în anii ′90 este supusă unor lucrări ample de reconstrucție și în 1994 devine sediul 

Episcopiei Sloboziei și Călărașilor; Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, Slobozia Nouă; Școala nr. 1, prima 

școală înființată în localitate în jurul anului 1834; Biserica „Adormirea Maicii Domnului“, Bora; situl 

arheologic de la Slobozia. 

Între lăcașurile de cult existente în Slobozia se pot enumera Catedrala Episcopală din Slobozia - 

prima și cea mai mare construcție eclesială din țară, finalizată după căderea comunismului; 
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Biserica „Buna Vestire” (sec. XVIII, translatată de la Poiana), Biserica „Sf. Evanghelist Matei” (a 

doua ca vechime), Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, Biserica „Sf. Ilie”, Biserica „Sf. Gheorghe”,  

Biserica „Sf. Dimitrie”, Biserica „Sf. Martiri Brâncoveni”, Biserica Romano-Catolică – construită în 3 

luni, în 2001.La nivelul municipiului Slobozia și în localitățile învecinate se mai păstrează 

meșteșuguri tradiționale precum ţesut, cusut, împletituri, pictură pe lemn și sticlă, modelare lut, 

prelucrarea lemnului şi a metalelor.Un fapt constatat este acela că Slobozia este la ora actuală o 

destinație turistică mai puțin căutată și mai degrabă o opțiune pentru turismul de tranzit și de 

afaceri, în special datorită poziționării geografice pe un drum european. Atât lăcașurile de cult, 

instituțiile de artă și cultură cât și parcurile și evenimentele organizate în municipiu precum 

festivalurile naționale și internaționale de folclor pot constitui premise pentru dezvoltarea 

turismului cultural și religios. Important pentru Sloboiza este potențialul turistic favorizat și de 

localizarea în proximitatea lacului Amara (la cca 7 km) – cunoscut obiectiv turistic balnear. Centrul 

Național de Promovare și Informare Turistică Slobozia furnizează următoarele informații: în 

localitate există 7 structuri de primire turistică, având o capacitate totală de 203 spații (camere) și 

408 locuri . 6 dintre acestea se află în funcțiune. Conform INS, baza de date Tempo Online, la 

nivelul anului 2016 s-au înregistrat 11544 de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică 

din Slobozia și 20501 înnoptări. Nu există informații disponibile privind numărul de vizitatori.       

Pe teritoriul municipiului Slobozia nu se regăsesc castre și cetăți dacice, castele sau cetăți. 

1.5  Locuirea și accesul la utilități - maximum 2 pagini 

Conform Recensământului realizat în anul 2011 (Rezultate preliminare, Tab. 2), din totalul 

populației stabile pe gospodării de 42.207 persoane (20.362 bărbați și 21.845 femei) la nivelul 

muncipiului Slobozia, numărul mediu de persoane per gospodărie era de 2,56. Clădirile 

rezidențiale erau în număr de 3.194 clădiri dintr-un total de 3.217 clădiri. Datele statistice puse la 

dispoziție de INS, baza de date Tempo Online pentru anul 2016 arată faptul că în Slobozia există un 

număr de 19.642 locuințe, din care 19.146 aflate în proprietate privată și 496 în proprietate 

publică. Aceeași sursă precizează că suprafața locuibilă desfășurată totală la nivelul anului 2016 în 

localitate era de 965.411 mp, din care 943.694 mp reprezenta proprietate privată și 21.717 mp 

proprietate publică. Considerând indicatorul populație după domiciliu la 1 iulie 2016, a cărui 

valoare este de 52.802 determinăm suprafața locuibilă medie ce revine unui locuitor la nivelul 

municipiului ca fiind de 18,28 mp. Planul Urbanistic General al Municipiului Slobozia furnizează 

informații cu privire la tipurile de locuințe aflate in intravilanul localității, după cum urmează:  

locuințele colective mari au parter plus patru până la unsprezece niveluri de locuire; locuințele 

colective mici și cele individuale de tip urban au parter plus unul până la două niveluri; locuințele 

individuale cu gospodărie de tip rural sunt cele cu parter până la un nivel de locuire. Se distinge de 

asemenea o a patra categorie de locuințe și anume cele localizate în subzona de case de vacanță. 

Planul de ordine și siguranță publică al municipiului Slobozia întocmit în 2011 furnizează 
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următoarele date legate de situația locuirii: populaţia locuieşte în blocuri de locuinţe în cartierele 

Piaţă, Gară, 500 Apartamente, Central, MB-uri, Calipso dar şi în case particulare amplasate în 

cartierele Slobozia Noua, Bora, Cartierul Vechi, Ionel Perlea, Pepinieră, Cărămidari, Ansamblul 

Rezidenţial Slobozia Est. Numeroase locuințe din Slobozia, cu precădere blocurile de apartamente, 

sunt ineficiente din punct de vedere energetic, astfel că se impun intervenții asupra tuturor 

elementelor care generează consumuri mari de energie. Pe de altă parte, în special în zonele 

marginalizate, încă există multe locuințe care nu sunt dotate cu grup sanitar. 

În Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2015 pentru aprobarea Strategiei locale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice în municipiul Slobozia se regăsesc date 

relevante privind accesul la utilități la nivelul orașului de la acea dată, completate de informațiile 

furnizate de Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Slobozia 2014-2023. Din 

categoriile de utilizatori ai serviciilor de utilități publice fac parte agenții economici, instituțiile 

publice și utilizatorii casnici persoane fizice – proprietari individuali sau asociații de proprietari.  

Astfel, alimentarea cu apă a municipiului Slobozia este realizată în mod continuu prin intermediul 

Stației de tratare din cadrul Uzinei de Apă Sud a S.C. URBAN S.A. Slobozia, din foraje la mare 

adâncime (100-110 m), presiunea în rețea având valori cuprinse între 1,8 și 2,1 atmosfere. 

Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile de 95,64 km. În decembrie 2014 

figurau în evidențele companiei un număr de 9.101 branșamente comune și individuale, din care 

9.074 contorizate, pentru un număr de 3.107 case și 15.827 de apartamente, cu un consum 

înregistrat de 2.913.000 mᶟ la nivelul anului 2013 (adică 0,18 mᶟ/persoană/zi, raportat la populația 

după domiciliu la acea dată). În anul 2016, numărul branșamentelor la nivel de municipiu a crescut 

la 11.056, corespunzător unui număr de 16.085 apartamente, 3414 case, 789 agenți economici și 

48 instituții publice. Rețeaua de canalizare a municipiului Slobozia se află în exploatarea aceleiași 

companii, S.C. URBAN S.A. Slobozia și număra 45.000 beneficiari la nivelul localității în 2014, cu 

1.544 de case din totalul de 3.167 racordate individual și 15.756 apartamente din totalul de 15.827 

cu racord comun. În anul 2016, lungimea rețelei de canalizare totaliza 79.923 km. În ceea ce 

privește abonații, numărul acestora a crescut de asemenea față de 2014, ajungându-se la 16.085 

apartamente, 1699 case, 789 agenți economici și 48 instituții publice legate la rețea, care la nivelul 

anului 2016 au generat 2.083.000 mᶟ de apă uzată. Este important de precizat faptul că stația de 

epurare a municipiului Slobozia a fost retehnologizată în anul 2011 intrând în funcțiune treapta 

biologică. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind obiectivul de 

investiții „Extinderea stației de tratare apă a municipiului Slobozia în vederea creșterii gradului de 

siguranță a tratării apei în condițiile variației concentrațiilor de poluanți din apa brută pentru 

asigurarea respectării tuturor parametrilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoare 

privind apa potabilă” din iunie 2017 arată că apa produsă nu respectă indicatorii ceruți de Legile 
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458/2002, 311/2004 și Directiva CE 98/83, luând în considerație asigurarea conceptului de apă 

biostabilă prin indicatorii concentrațiilor de trihalometani (pg /l)> 100, Sodiu (mg/l) > 200.  

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a fost desființat, ca o consecință a 

extinderii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi a montării de către consumatori a unor surse 

de energie termică pe gaz.  Alimentarea cu gaze naturale în Municipiul Slobozia este asigurată de 

către S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. – Suc. Slobozia iar lungimea conductelor de distribuție din rețea era 

de 103,1 km în anul 2016, conform Tempo Online, INS. Volumul total de gaze naturale livrate 

consumatorilor în aceeași perioadă de referință a fost de 21.832.000  mᶟ de gaz, din care 

13.074.000 mᶟ de gaz către consumatorii casnici.Alimentarea cu energie eletrică se realizează din 

Stațiile de transformare 110/20kV Slobozia Nord și Slobozia Sud, datele disponibile la nivelul 

anului 2015 relevând faptul că în municipiu s-au consumat 18.275.587 kwh de către un număr de 

14.752 posturi de consum.Serviciile de salubrizare în municipiu sunt delegate către S.C. POLARIS M 

HOLDING Constanța și prin S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A. Slobozia, acesta din urmă fiind 

operatorul Depozitului Municipal Zonal Slobozia pentru deșeuri nepericuloase (amplasat pe 

terenul extravilan al comunei Perieți, la 2 km N-V de Slobozia). În localitate există de asemenea 

peste 70 de puncte de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile, valorificate de către S.C. M.M. 

RECICLYNG S.R.L. Constanța. Din municipiul Slobozia s-au colectat lunar în anul 2015 cca. 1.125 

tone de deșeuri, conform datelor furnizate de operator. Deșeurile rezultate din lucrări de 

construcții dar și cele provenind din măturatul stradal sunt colectate conform unor grafice 

prestabilite și transportate la același depozit zonal situat la 2 km distanță de oraș. 

1.6  Profilul economic (ocupare și mediul de afaceri la nivel local) - maximum 3 pagini 

Conform datelor prezentate de Forbes la nivelul anului 2016, Slobozia se situează în topul celor 

mai bune orașe pentru afaceri din România, pe locul 30,  din 40 de poziții  – luând în calcul criterii 

precum PIB-ul pe județ, PIB-ul pe cap de locuitor, societățile comerciale cu capital străin, câștigul 

salarial, șomajul, numărul întreprinderilor active, infrastructura rutieră, infrastructura feroviară, 

stocul de locuințe, unitățile de învățământ.  

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului la nivel de 2015 pentru 

SIDU 2014-2023, 79,44% dintre agenții economici activi își concentrau activitatea în sectorul 

terțiar (Comerț cu ridicata și amănuntul – cu autovehicule și motociclete, activități de 

intermediere în comerțul cu ridicata, al produselor agricole brute și al animalelor vii, al produselor 

alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, al bunurilor de consum, al echipamentului 

informatic și de telecomunicații, cu amănuntul în magazine nespecializate, al altor produse 

casnice, cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate,  cu amănuntul efectuat în standuri, 

chioșcuri și piețe, cu amănuntul care nu se efectuează în standuri, chioșcuri și piețe etc.; Transport 

și depozitare; Hoteluri și restaurante; Activități administrative ș.a.), 13,26% în cel secundar 

(Construcții; Industrii prelucrătoare – alimentară, băuturilor și tutunului, textilă, îmbrăcăminte și 
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încălțăminte, industria lemnului și a mobilei, chimică și petrochimică, industria construcțiilor 

metalice, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice etc.; Distribuția apei; Salubritate ș.a) și 

7,29% în agricultură. Dintr-un număr de 3.771 firme active – în funcție de numărul de angajați, 

0,91% erau reprezentate de întreprinderi mijlocii și mari (34 agenți economici) și 94,78% (3.574 

firme) respectiv 4,32% (163 firme) de microîntreprinderi și întreprinderi mici.  

La momentul prezent, conform site-ului www.listafirme.ro, în Slobozia există un număr de 1.891 

de societăți active. Chiar dacă numărul acestora a scăzut dramatic față de 2015, se constată faptul 

că din totalul firmelor existente ponderea majoritară ca număr o dețin în continuare 

microîntreprinderile și întreprinderile mici (97,73%), acestea manifestându-se în diverse domenii 

de activitate. Întreprinderile mari înregistrate în Slobozia își desfășoară activitatea în industria 

chimică, în domeniul creșterii păsărilor, în construcții și agricultură. Între acestea, EXPUR S.A. – 

având ca obiect de activitate Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor (cod CAEN 1041) ocupa în anul 

2010 locul 10 în topul celor mai mari 20 de societăți din regiunea Sud Muntenia și locul I în funcție 

de cifra de afaceri, după cum reiese din Studiul privind dezvoltarea mediul de afaceri în regiunea 

Sud Muntenia publicat de Agenția pentru Dezvoltare Regională. Dacă în 2010, respectiva companie 

avea o cifră de afaceri de 648.655.298 lei – care o plasa pe locul 6 la nivel de regiune de dezvoltare 

în ierarhia firmelor cu cea mai mare cifră de afaceri, în 2016 EXPUR S.A. a ajuns la o cifră  de 

afaceri de 1.110.569.759 lei și un număr mediu de 460 salariați (2,21% din totalul angajaților la 

nivel de municipiu), conform datelor disponibile pe www.mfinante.ro. În aceeași ierarhie a 

companiilor de mari dimensiuni – având drept criterii numărul de angajați și cifra de afaceri 

realizată, sunt incluși următorii agenți economici: Chemgas Holding Corporation S.R.L., producător 

de îngrășăminte și produse azotoase, cu 612 angajați și 39.772.471 lei cifră de afaceri; Oyl 

Company Holding, cu activitate în construcția de drumuri și autostrăzi, având 372 angajați și 

95.701.408 lei cifră de afaceri; Avicola S.A. Slobozia, cu activități de creștere a păsărilor, având 360 

angajați și 57.702.206 lei cifră de afaceri; Urban S.A., cu activitate de captare, tratare și distribuție 

apă, având 201 angajați și 11.854.816 lei cifră de afaceri; Orion S.R.L., specializată în construcții 

metalice, având 191 angajați și o cifră de afaceri de 50.795.029 lei; Mobila S.A., producător de 

mobilă, având 197 angajați și 16.551.625 lei cifră de afaceri; Teletext S.R.L., producător de 

brânzeturi și lactate, cu o cifră de afaceri de 52.997.590 lei și 154 angajați ș.a.m.d.. (Surse: 

www.mfinante.ro, www.listafirme.ro). Se poate aprecia că doar aceste societăți enumerate 

anterior – cumulat, asigurau în 2016 locuri de muncă pentru 12.26% din populația salariată la 

nivelul municipiului Slobozia.Populația ocupată este reprezentată de „salariați, patroni, lucrători 

pe cont propriu, lucrători familiali neremunerați și membrii unor societăți agricole sau al unor 

cooperative neagricole” (INS, Tempo Online).  Recensamântul Populației și Locuințelor din 2011 

înregistra o populație stabilă activă la nivelul municipiului de 22.718 persoane din care 21.032 

populație stabilă ocupată. Datele statistice disponibile pentru 2016 la nivelul municipiului relevă o 

http://www.listafirme.ro/
http://www.mfinante.ro/
http://www.mfinante.ro/
http://www.listafirme.ro/
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populație stabilă ocupată de 21.793 corespunzător unei populații stabile active de 22.488 

persoane.  Din punct de vedere al repartizării populației ocupate pe principalele domenii de 

activitate, se constată o concentrare a activității pe tipuri de comerț, transporturi, hoteluri și 

restaurante, servicii administrative, alte tipuri de servicii (50,73%) și industrii prelucrătoare, 

construcții, distribuție apă, salubritate  (42,90%) în vreme ce în agricultură activează un procent de 

6,37% din populația ocupată.  

Conform INS, baza de date Tempo Online, numărul mediu al salariaților la nivelul municipiului 

Slobozia a avut o tendință ascendentă susținută în ultimii ani, pe fondul expansiunii orașului și a 

sectorului terțiar (serviciile), înregistrând următoarele valori: 18.618 persoane în 2011, 19.149 în 

2014, 20.152 în 2015 și 20.775 în 2016. Din punct de vedere al distribuției pe sectoare de 

activitate, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slobozia 2014-2023 (SIDU) 

relevă următoarele informații pentru anul 2015: un procent de 49,21% dintre salariați lucrau în 

sectorul terțiar, 41,44% în cel secundar (industrie și construcții) și 9,35% în cel primar (agricultură).  

În industria prelucrătoare lucrează 23,62% dintre angajații din municipiu, restul forței de muncă 

concentrându-se în ramuri precum comerț (28,31%), construcții (14,76%), servicii administrative 

(13,07%), transporturi (5,73%) și agricultură (9,35%).  

Deși numărul șomerilor a crescut în 2014 față de 2011, de la 918 la 992, începând cu anul 2015 

nivelul acestui indicator a scăzut la 841 persoane șomere, ajungând în 2016 la 659 șomeri. 

Ultimele date disponibile pentru acest indicator sunt la septembrie 2017 – când  numărul 

șomerilor era de 581 persoane la nivelul municipiului Slobozia. Nu există însă date disponibile 

pentru procentul de persoane de etnie romă aflate în șomaj la nivelul municipiului. 

Sub aspectul investițiilor realizate, demn de menționat este Parcul Industrial IMM Slobozia în 

suprafață de 10,55 ha - un proiect în valoare de 17.621.683,19 lei (din care 6.612.193,50 lei 

provenind de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului), inaugurat în 2014. Acesta 

reprezintă o structură de sprijin a antreprenoriatului în vederea dezvoltării economice a localității, 

oferind condiții adecvate pentru localizarea întreprinderilor, îndeosebi IMM-uri – acestea fiind 

considerate adevărate  motoare de creștere ale oricărei economii. Susținerea sectorului IMM prin 

astfel de măsuri poate avea drept rezultat generarea de noi locuri de muncă, creșterea calității 

vieții, a produselor și serviciilor oferite în piață, reducerea disparităților de ordin economic și 

social, a sărăciei, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat, atragerea de noi investiții în zonă 

– toate aceste elemente contribuind la asigurarea unui climat de afaceri sănătos. Investițiile 

private din ultimii ani s-au concentrat în direcția creșterii și sau modernizării unor capacități de 

producție existente  (Expur S.A., Avicola S.A. Slobozia, Oyl Holding Corporation S.R.L.) și crearea 

altora noi (Pet Star Holding, Teletext S.R.L.), construcția de locuințe (cartier Pepinieră, Filatura 

Residential, cartier Transmim). 
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1.7  Instituții locale și servicii publice maximum 1,5 pagini 
Conform datelor statistice furnizate de INS (Tempo Online), serviciile publice de educație sunt 

oferite cetățenilor în cadrul a 16 unități școlare, distribuite pe forme de învățământ astfel:  

preșcolar – 4 unități, primar și gimnazial – 2 unități, primar și gimnazial special – 1 unitate,  liceal – 

8 unități, postliceal (inclusiv învățământul special) – 1 unitate. Raportul asupra stării 

învățământului pentru anul 2015-2016 publicat de ISJ Ialomița furnizează informații cu privire 

proiectele și programele din cadrul activităților extrașcolare și extracurriculare derulate la nivel de 

județ, municipiul Slobozia - prin instituțiile sale de școlarizare, fiind implicat în cele mai multe 

dintre acestea. Spre exemplu, în perioada 2015-2016 a fost implementat proiectul Rețeaua 

Județeană VIP – Voluntariat, Inițiative – Profesionalism pentru integrarea școlară și socială a 

copiilor vulnerabili, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Ialomița și Asociația CRIPS București, cu scopul 

reducerii abandonului școlar. Un alt proiect derulat în perioada mai sus amintită a fost 

„Olimpiadele Kaufland”, în cadrul căruia Liceul de Arte Ionel Perlea Slobozia a câștigat un premiu 

în valoare de 20.000 Euro, competiție în cadrul căreia s-au mai înscris 6 unități școlare din 

municipiu. În același scop al furnizării de servicii educaționale pentru populație, Clubul Sportiv 

Școlar Slobozia este singura unitate școlară din județ care selecționează și promovează sporturi 

pentru sportivi de performanță, având activitatea structurată pe următoarele secțiuni: atletism, 

fotbal, handbal, scrimă și tenis de câmp. O altă instituție în cadrul căreia se organizează activități 

cu caracter educațional este Palatul Copiilor Slobozia, unde în anul 2015-2016 s-au înscris cca 2350 

copii în cadrul a 25 cercuri tehnico-științifice și cultural-artistice existente. În cadrul Liceului 

Pedagogic Matei Basarab și al Grădiniței cu Program Prelungit Dumbrava Minunată funcționează 2 

centre de evaluare a nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor. Activități de asistență 

educațională sunt derulate și de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu 

sediul în Slobozia, prin consilierea elevilor, părinților și cadrelor didactice, terapie logopedică, 

publicații proprii, cursuri și programe de orientare profesională, formare continuă, dezvoltare 

personală ș.a..Serviciile publice de sănătate sunt asigurate la nivelul municipiului Slobozia prin 

intermediul următoarelor unități – conform datelor statistice furnizate de INS, baza de date 

Tempo Online, pentru anul 2015: Spitalul Județean de Urgență Slobozia (510 paturi, 850 salariați), 

cu unitate ambulatorie integrată, 1 dispensar medical, 1 centru de transfuzii, 1 centru de sănătate 

mintală, 1 centru medical de specialitate, 1 cabinet medical de medicină generală, 4 cabinete 

medicale școlare, 1 cabinet stomatologic, 2 farmacii, 11 laboratoare medicale și 2 cabinete 

medicale cu alte specializări. Serviciul Public de Asistență Socială Slobozia, aflat în subordinea 

Consiliului Local Slobozia, își structurează activitatea pe următoarele compartimente:  Venit minim 

garantat şi marginalizare socială, Alocaţii de stat şi burse şcolare, Monitorizare persoane cu 

handicap, vârstnice, subvenţii căldură,  Relaţii cu Publicul, Centrul îngrijire zi, Centrul social: 

Cantina socială, Compartimentul Rromi – fiecare desfășurând acțiuni specifice (Sursa: 
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www.dasil.ro). În plus, proiecte precum Centrul Comunitar pentru vârstnici, Centrul 

Multifuncțional Cartier Bora, Cabinetul Socio -Medical Bora, cantina și locuințele sociale reprezintă 

modalități concrete prin care se acordă asistență publică constând în beneficii și servicii destinate 

unor categorii vulnerabile de adulți, copii dar și vârstnici.  Raportul privind Spațiile verzi din 

Municipiul Slobozia publicat de Direcția pentru Administrarea Domeniului Public Slobozia în 2008 

identifică parcurile existente pe raza municipiului – însumând 34,5 ha, după cum urmează: 

Tineretului, în suprafață de 15,6 ha (cu o extindere a zonei de parc cu 10,84 ha), Est - 7,5 ha,  

Ialomița - 5,1 ha, Muzeul Agriculturii - 2,4 ha, Ambianța - 1,6 ha, Eminescu - 1,2 ha, E14 - 0,7 ha și 

CFR - 0,4 ha. În afara parcurilor, în categoria zonelor de agrement sunt incluse și locurile de joacă. 

Datele furnizate de Primăria Slobozia pentru anul 2016 relevă existența a 36 locuri de joacă pe 

raza municipiului, în proporție majoritară reabilitate și modernizate pe parcursul ultimilor 5 ani.  

Sistemul de parcări publice este compus dintr-un număr de 3.881 locuri și poate fi utilizat de către 

orice posesor de autovehicul. În zona centrala, parcarea este gratuită.Transportul public rutier în 

Slobozia se realizează de către un operator privat, în baza unui contract de delegare prin 

concesiune a serviciului regulat de transport public local de călători. Rețeaua de căi de 

comunicație a municipiului la nivelul anului 2011 era compusă, conform Planului de ordine și 

siguranță publică, din 7 bulevarde si 86 străzi, totalizând 82 km lungime, din care 56 km 

modernizați, 19 km acoperiți cu macadam, pavele și piatră și 7 km de drum neamenajat în 

vecinătatea cartierelor Slobozia Nouă și Bora. O caracteristică aparte a localității este situarea 

cartierului Slobozia Nouă la o distanță de cca 8 km pe DN21 față de restul municipiului.   

1.8  Organizații ale societății civile maximum 1,5 pagini 
Conform extrasului din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (www.just.ro), în municipiul Slobozia 

funcționează la ora actuală aproximativ 150 de fundații si asociații, incluzând uniuni sindicale sau 

asociații profesionale al căror scop îl reprezintă susţinerea membrilor comunităților locale. Aceste 

structuri non-guvernamentale, non-profit desfăşoară activităţi ce vizează promovarea unor 

obiective economice, sociale, culturale sau administrative adresate unui spectru larg al populaţiei 

municipiului Slobozia. În mare măsură, asociațiile si fundațiile constituite în municipiu se 

adresează în mod particular și grupurilor de populaţie aflate în situaţii de risc și excluziune socială, 

în special grupurilor vulnerabile inclusiv persoanelor care aparţin comunităţii rome din Slobozia.  

Fundații precum „New Life” sau „Floarea Ialomițeană” au ca scop îngrijirea, educarea și orientarea 

profesională a copiilor cu deficientă mintală proveniți din familii dezavantajate, „Cuvioasa 

Paraschiva” are ca scop ajutorarea copiilor infectaţi HIV; „Sfântul Ion” are ca scop sprijinul copiilor 

romi, „Sfântul Valentin” are ca scop asigurarea condiţiilor de învăţământ pentru copii; fundații 

precum „Sfântul Gheorghe”, „Maica domnului”, Ovidius”, „Valentina” „Start XXI” au ca scop 

ajutorarea persoanelor cu probleme sociale majore, a familiilor defavorizate social, a familiilor 

http://www.dasil.ro/
http://www.just.ro/
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dezorganizate, copiilor orfani, persoanelor cu dizabilități, persoanelor fără venituri, persoanelor în 

vârstă.  

Fundații precum „Adial”, „Orizont 21”, „Dobrogeanu Gherea” au ca scop realizarea de programe 

pentru dezvoltarea economico-socială la nivel local și ridicarea calităţii vieţii, „Romus” are ca 

obiectiv asistarea zonelor și a domeniilor mai puţin dezvoltate, fundația „Focul viu” militează 

pentru protecţia mediului și sprijin pentru categorii sociale; fundația „Sana” promovează  

îmbunătăţirea asistenței medicale și a stării de sănătate a populaţiei.  

Fundații precum „Noua generație”, „Magister”, „Mileniul III” au ca scop dezvoltarea intereselor 

specifice tinerilor, schimbul cultural între tineri și elevi iar fundația „Pod peste suflete” are ca scop 

promovarea valorilor culturale naţionale și universale ale minorităţilor.  

Asociații precum „Un copil fără speranță”, „Faptele credinței”, „Christiana”, „”Involve”, „Adria”, 

„Pentru Efrem”, „Matei Basarab”, „Suport pentru copii si tineri dependenţi Sckut”, „Tineri din 

Bărăgan-Slobozia”, „Oameni pentru Oameni”, „Bucuria mişcării”, „Impuls educaţiei”, „Consiliul 

persoanelor vârstnice”, „Euro Femina”, „Dreptate si Frăție”, „Societatea naţională de Cruce Roșie” 

vizează desfăşurarea de activităţi de asistență socială, educațională, de îngrijire și formare a 

persoanelor marginalizate, a copiilor, elevilor, tinerilor, femeilor, vârstnicilor, a copiilor și tinerilor 

care se confruntă cu dependență de alcool, droguri sau alte substanţe interzise, a persoanelor 

bolnave de leucemie, a persoanelor diagnosticate cu Parkinson, informare și consultanță pentru 

categorii dezavantajate, diminuarea efectelor sărăciei și eliminarea discrepanțelor în relaţia dintre 

cetăţeni și reprezentanţii instituţiilor publice, promovarea incluziunii sociale a comunităţii rome, 

prevenirea suferinței în acordarea serviciilor medicale.   

Alte asociații precum „Organizaţia de turism pentru tineret”  promovează orientarea tinerilor spre 

activităţi culturale, „Helis” promovează creațiile culturale ale membrilor comunităţii din Slobozia, 

„Comunitatea aromână” promovează dezvoltarea limbii, tradițiilor si a specificului cultural 

aromân.  

La nivelul municipiului Slobozia există și organizații care se preocupă de dezvoltarea locală, 

transparență decizională sau promovarea zonelor defavorizate. Spre exemplu, Asociația pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii Locale are ca scop stabilirea strategiei de dezvoltare a infrastructurii în 

comunitatea locală, Asociația pentru Transparență Decizională are ca scop promovarea drepturilor 

cetăţenilor în procesul de elaborare a politicilor și deciziilor la nivel local iar Grupul de acţiune 

locală „Dunărea de Jos” s-a constituit pentru promovarea zonei centrale și de est a județului 

Ialomița. De asemenea, Asociația de Dezvoltare a Economiei Sociale are ca scop îmbunătăţirea 

participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii iar Centrul de Instruire și Consultanță ”Labor” 

are ca scop ocuparea forţei de muncă și dezvoltarea de programe pentru combaterea şomajului. 
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1.9  Experienţa locală privind proiectele cu finanţare europeană - maximum 1,5 pagini 

În perioada 2010 – 2016, Primăria Municipiului Slobozia a atras investiții în modernizarea spațiului 

urban, serviciilor publice, infrastructurii de învățământ și de servicii sociale etc., cu ajutorul cărora 

a reușit să finalizeze următoarele proiecte: 

A. Proiect: „Centru Multifuncțional Cartier Bora, Slobozia” 

Beneficiar: Primăria Municipiului Slobozia, Grupul de inițiativă al romilor din cartierul Bora, 

Organizația nonguvernamentală “Dreptate și Frăție” Slobozia  

Perioada de implementare: 06.12.2011 - 05.12.2012  

Valoare totală proiect: 694.946,70 lei 

Sprijin financiar: 633.654 lei 

Finanțator: FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 

Rezultate obținute în urma realizării proiectului: 

✓ 154 membri ai comunităţii au beneficiat de  servicii de consiliere cu privire la 

responsabilitatea şi participare civică la viaţa comunităţii; 45 elevi rromi incluşi în învăţământul 

primar, au beneficiat de servicii educaţionale de tip „şcoală după şcoală”; 214 persoane din 

cartierul Bora au beneficiat de dezvoltarea relaţiei de parteneriat educaţional şcoală-comunitate 

prin servicii de consiliere psiho-pedagogică şi educaţională; reducerea cu 20% a absenteismului 

şcolar şi abandonului şcolar; 20 de cadre didactice instruite în privința aspectelor definitorii ale 

istoriei şi culturii poporului rrom; 20 de cadre didactice au promovat educaţia incluzivă şi 

interculturală. 

B. Proiect: „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Slobozia” 

Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Slobozia 

Perioada de implementare: 15.08.2014 - 14.08.2015   

Valoare totală proiect: 603.457,55 lei 

Sprijin financiar: 468.786,97 lei 

Finanțator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Obiectivele proiectului au vizat:  

✓ crearea în municipiu a unui centru de informare şi promovare turistică integrat reţelei 

naţionale de profil; realizarea unei informări consistente a turiştilor; turiștii vor găsi un spaţiu 

special amenajat din care vor putea culege rapid informaţii despre ceea ce merită văzut în oraș și 

vor fi orientaţi către ceea ce pot să viziteze; atragerea de cât mai mulţi turişti în municipiul 

Slobozia. 

Rezultate obținute în urma realizării proiectului: 

✓ 2 locuri de muncă permanente în Centru, 2 coordonatori care asigură furnizarea de 

informaţii către vizitatori. Programul centrului este de 10 ore pe zi, inclusiv sâmbăta și duminica 
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(turiştii vin mai ales în week-end sau de Sărbători; o creştere a numărului turiştilor care înnoptează 

în municipiu, dar mai ales, o creştere a vizitatorilor în tranzit). 

C. Proiect: „Utilități platformă industrială IMM – Slobozia” 

Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Slobozia 

Perioada de implementare: 08.06.2012 - 07.08.2014 

Valoare totală proiect:  17.621.683,19 lei 

Sprijin financiar: 6.612.193,50 lei 

Finanțator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 

Rezultate obținute în urma realizării proiectului: 

✓ contribuție la îndeplinirea obiectivelor specifice ale POR, cu precădere ale Axei Prioritare 1, 

prin sprijinirea creării de noi locuri de muncă, majorării veniturilor bugetului local (prin încasarea 

redevenţelor şi a impozitelor şi taxelor locale plătite atât de către întreprinzători, cât şi de către 

personalul salariat) şi creării pe această cale a premiselor financiare necesare îmbunătăţirii  

calităţii serviciilor publice oferite de autoritatea publică locală. Toate acestea vor conduce la 

creşterea calităţii vieţii în municipiu şi în afara acestuia; asigurarea unui mediu favorabil 

îmbunătăţirii performanţelor economice ale regiunii; înfiinţarea de noi IMM-uri şi creşterea 

competitivităţii celor existente; crearea unui mediu de afaceri profitabil şi durabil. 

 

2. Identificarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea DLRC 

2.1 Prezentarea generală a teritoriului SDL 

2.1.1 Delimitarea teritoriului SDL și întocmirea planului - maximum 1 pagină 

Teritoriul SDL este reprezentat de întreg municipiul Slobozia. Conform datelor statistice existente 

în baza de date Tempo Online a INS, arealul SDL delimitat avea la 1 iulie 2016 o populație 

înregistrată după domiciliu de 52.802 locuitori și o populatie stabilă de 45.891 persoane (RPL 

2011). Prin urmare îndeplinește condiţiile de dimensiune privind teritoriul vizat. Cerinţele de 

coerență impuse de mecanismul DLRC sunt întrunite prin următoarele: teritoriul SDL vizat de 

intervențiile strategice include 2 zone urbane marginalizate (ZUM) și alte 3 areale distincte ce 

compun zona urbana funcțională (ZUF); delimitat la nivelul  întregului municipiu Slobozia, teritoriul 

SDL este unitar din punct de vedere economic, social și fizic. Cele 5 zone distincte identificate în 

cadrul teritoriului SDL se prezintă astfel: 

Zona ZUM 1 Bora – zonă tip mahala cu case, face parte din cartierul Bora și este reprezentată de 

Strada General Magheru nr. 65, 72, 72bis, 82, 86, 90-96, 100-106A, 110-116, așa cum a fost 

identificată în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România. Aceasta se caracterizează prin 

ponderi ridicate ale persoanelor defavorizate pe cele 3 componente ale marginalizării – ocupare, 

locuire și capital uman. Zona ZUM 2 Bora - zonă tip mahala cu case, face parte din cartierul Bora și 

cuprinde Străzile Alunului, General Magheru nr. 87-89 și 101-111A, Luncii, Maxim Gorki, Socului, 
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Stînjenei nr. 4-9, Vasile Roaită nr. 1-5 și 8, așa cum a fost identificată în Atlasul ZUM din România. 

Ca și în cazul ZUM 1 Bora, acest areal este despărțit de restul teritoriului SDL prin bariera naturală 

reprezentată de râul Ialomița, acest fapt accentuând segregarea populației marginalizate 

inhabitante. Zona ZUF 1 (fostă ZUM 1) – zonă tip mahala cu case, aflată la marginea orașului, 

cuprinde Străzile Cloșca nr. 2-28, Gării nr. 30bis-38, Lacului nr. 15-27, Teilor nr. 1-5 și 2-64, 

Trandafirilor 1-45. A fost identificată zonă marginalizată în Atlasul ZUM din România însă urmare a 

realizării Studiului de referință, s-a constatat că aceasta nu mai îndeplinește cele 3 criterii 

cumulative de validare pe locuire, capital uman și ocupare. Face parte din teritoriul SDL deoarece 

are aceleași probleme și nevoi ca ale întregii populații a municipiului Slobozia. Zona ZUF 2 (fostă 

ZUM 4) -  zonă de case, Străzile Aurel Vlaicu nr. 6, Marginii nr. 4, 8, 58, 33, 33A, 43-45, 53-57, 61, 

61B, 65-81bis, 85, 85B, Traian Vuia 10, 20, 25, 47, 50, 51A-61, 62, 67, 72, Unirii nr. 35-59, 63, 65, 

69-73, 77-89A. A fost identificată zonă marginalizată în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din 

România însă urmare a realizării Studiului de referință, s-a constatat că aceasta nu mai 

îndeplinește cele 3 criterii cumulative de validare pe locuire, capital uman și ocupare. Ca și ZUF 1, 

reprezintă un model viabil de intervenții care au condus la reducerea marginalizării. Există încă în 

zonă un procent semnificativ de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială, cu accent pe cei 

care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii. ZUF 3 – zonă mixtă de case și 

blocuri,  reprezentată de teritoriul care rezultă din diferența între întreg arealul municipiului 

Slobozia și cele 4 zone enumerate mai sus. Argumentul major în favoarea stabilirii ZUF 3 ca parte 

din SDL îl constituie faptul că la indicatorul Capital uman si Ocupare zonă este dezavantajată. Mai 

mult, ZUF 3 este un liant teritorial între celelalte ZUM-uri si ZUF-uri fără de care intervențiile la 

nivelul teritoriului SDL nu ar putea avea coerența și eficiența dorită.  

ANEXA 1: Planul cu delimitarea teritoriului SDL și fotografii relevante din zonele cuprinse. 

2.1.2  Principalele caracteristici geografice  - maximum 0,5 pagină 

Municipiul Slobozia este reşedinţa judeţului Ialomiţa şi se întinde pe o suprafaţă de 13.287 ha, din 

care 11.987 ha în extravilan şi 1.300 ha intravilan, în zona centrală a judeţului, având următoarele 

coordonate geografice: 44°33′53″ latitudine nordică și 27°20′6″ longitudine estică. Poziționat în 

centrul Câmpiei Române, la aproape 130 km est de București și 150 km vest de Constanța, orașul 

este traversat de râul Ialomița, unul dintre cele mai importante râuri din România. 

Orașul este format din cartierele: Matei Basarab (MBuri, Mihai Eminescu), Cuza-Vodă, Piața Mare, 

Gară, Central, Ansamblul Peco, Gostat (Sadoveanu), Bazar (Nord), Ialomița, Case (Orașul Vechi), 

Bara Comercială, Pod (Paradis), Mănăstire, Nordului, Lacului, Revoluției (Centrul Civic), E14 (E-uri), 

Piața Mică, 500, Cărămidari, Sere (Micro 6 + Pepinieră), Cosminului, Unirii, Piața Unirii, Cartierul 

Nou, Elegant (Calipso), Tribunal, Ferdinand, Cartierul Gării și Slobozia Nouă iar dincolo de râul 

Ialomița se localizează cartierul Bora. 
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Descoperirile arheologice de la Slobozia Bora, aparținând culturii Boian, atestă existența unei 

așezări neolitice în această zonă (3000 - 2500 î.Hr.). În zona municipiului Slobozia de astăzi, au 

existat şi alte aşezări; unele au dispărut, locuitorii mutându-se chiar în teritoriul actual al localității 

iar altele, prin reorganizări administrativ – teritoriale, au devenit cartiere ale municipiului. Între 

ele, cu atestarea documentară cea mai veche, este Bora, amintit pentru prima dată in 20 martie 

1571.  In 1594, 20 martie a fost prima atestare documentară a localității, cu numele de Vaideei, 

sub domnia lui Mihai Viteazul. 

2.1.3  Patrimoniul natural - maximum 0,5 pagină 

Municipiul se înscrie într-un areal ce face parte din Platforma Valahă. Fundamentul solului este 

foarte vechi și constituit din cristalin cu strat sedimentar. Relieful localității, inclusiv cele 11.987 ha 

din extravilan, a căror altitudine maximă este de 35 m, este constituit pe nisipuri și prezintă 

ondulări, dune și văiugi, ori depresiuni interdunare orientate N-S sau NE-SV. Se disting în zonă 

câmpuri, văi, terase și lunci: Câmpul Ciulniței, Terasa Ialomiței, Lunca Ialomiței, Valea Ialomiței. 

Dupa 1960 s-au descoperit filoane de zăcăminte de țiței si gaze naturale în diferite puncte ale 

zonei. Solurile au o fertilitate foarte ridicată, aproximativ 95% din suprafața fondului funciar, 

avantajată și de relieful de câmpie, permițând condiții bune pentru agricultură. 

Pe teritoriul Municipiului Slobozia nu există arii protejate de interes național sau comunitar, 

singurele zone protejate învecinate fiind Aria Lacului Fundata (cu o suprafață de 391 ha), Aria 

Lacului Amara (cu o suprafață de 162 ha), Aria Lacului Strachina (cu o suprafață de 1000 ha). Pe 

raza orașului Slobozia, există bunuri de patrimoniu natural în regim de protecție și conservare, 

precum: două exemplare de stejar secular (Quercus robur) si Arborele Gingko biloba - monumente 

ale naturii din municipiul Slobozia. Singurele zone protejate învecinate sunt cele 2 arii naturale 

protejate incluse în Rețeaua Ecologică Europeană "Natura 2000" și anume:  sit de importanță 

comunitară: Coridorul Ialomiței - cod sit ROSCI0290 - cu o suprafață de 15,53 km2;  sit de protecție 

avifaunistică: Lacurile Fundata-Amara - cod sit ROSPA0065 - cu o suprafață de 0,07 km. Dincolo de 

râul Ialomița, la sud-est de orașul Slobozia, este situat Cartierul Bora.  

Climatul, este temperat-continental, de tip pontic, cu manifestări de excese, adică secetos și cu 

contraste puternice de temperatură între iarnă și vară. Vânturile predominante sunt crivățul, iarna 

și vara băltărețul. 

2.1.4  Patrimoniul arhitectural şi cultural - maximum 0,5 pagină 

În municipiul Slobozia se remarcă o serie de clădiri de patrimoniu, construcţii şcolare, 

monumentele de artă plastică şi memorială, lăcașe de cult, monumente şi vestigii. Slobozia este 

cel mai important centru cultural al judeţului Ialomiţa. Sub autoritatea Consiliului Județean 

Ialomița sunt organizate și funcționează 5 importante instituții de cultură: Centrul Cultural 

UNESCO „Ionel Perlea”, Muzeul Național al Agriculturii, Muzeul Județean Ialomița, Biblioteca 

Județeană „Ștefan Bănulescu”, Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradițiilor și 
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Creațiilor Populare Ialomița. În Slobozia funcționează 55 de biblioteci și Biblioteca Județeană 

Ialomița. Printre monumentele municipiului Slobozia se pot menționa: Monumentul Eroilor si 

Cimitirul Eroilor(1927), Bustul lui Matei Basarab (1932), precum si Monumentul Principelui arab 

Gherainia Mahumed (1916). Slobozia este cel mai important centru educațional din județul 

Ialomița, atât ca dezvoltare a rețelei educaționale cât și din punct de vedere al calității actului 

educațional. Structura educațională poate asigura școlarizarea la toate nivelurile, în cadrul 

acesteia existând un număr de 6 grădinițe, 7 școli primare și gimnaziale, 6 licee (între care un 

colegiu național și un liceu de artă), o școală postliceală și două filiale ale unor instituții de 

învățământ superior. 

2.2. Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL (inclusiv ZUM) 

2.2.1. Studiul de referință reprezentativ la nivelul populației din teritoriul SDL - maximum 1 

pagină Obiectivul Studiului de referință este identificarea nevoilor populației marginalizate și a 

situației de fapt și de drept a acestora în raport cu o serie de criterii sociale, educaționale, locative 

etc. Universul de analiză este format din totalitatea populației din teritoriul SDL. Astfel, definirea 

populației țintă se realizează în funcție de aria teritorială, pe doua niveluri: Arealul 1 (ZUM) si 

Arealul 2 (zona limitrofă semnificativă/zona urbană funcțională/ ZUF). Segregarea spațială este 

realizată în funcție de gradul de marginalizare a populației din SDL: Arealul 1 – ZUM (populație 

marginalizată conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate), respectiv ZUM1, ZUM2, ZUM3 si 

ZUM4 si Arealul 2 – populație cu nivel de marginalizare cu dispersie standard (areal limitrof ZUM, 

stabilit conform teritoriului SDL delimitat/ zona urbană funcțională/ZUF). Cadrul de eșantionare 

(baza de sondaj) se realizează în funcție de listele electorale anonimizate. Într-o primă etapă s-a 

realizat delimitarea ZUM, conform codurilor mapă din Atlasul Zoneor Urbane Marginalizate (4 

ZUM-uri). Apoi s-a stabilit arealul limitrof semificativ care a fost considerat la nivelul întregului 

municipiu Slobozia (minus cele 4 ZUM-uri). Astfel, arealul analizat/ arealul SDL cuprinde întregul 

municipiul Slobozia. Eșantionarea este stratificată, multistadială, probabilistă. Pentru realizarea 

analizei, populația a fost stratificata în două: Stratul I – Arealul 1, Stratul al II-lea – Arealul 2. 

Pentru Stratul I se realizează o analiză exhaustivă. Pentru Statul al II-lea se folosește un eșantion 

multistadial, probabilist. Metoda de cercetare folosită este ancheta sociologică, tehnica propusă 

este sondajul de teren, instrumentul folosit este chestionarul. Conform INS, populația zonei 

funcționale este de 44.859 persoane, care reprezintă universul de analiză. Pentru un prag de 

probabilitate (grad de încredere) de 95% și  o marja de eroare (interval de încredere) de 4,6%, 

volumul eșantionului este de 449 unități de observare. Sondajul realizat este unul multistadial, 

aleator, ce se va aplica pe un numar de 449 persoane din 449 de gospodării. Deci, în 95 de cazuri 

din 100, în condițiile păstrării modalității de construire a eșantionului și a felului cercetării, 

rezultatele obținute vor fi similare cu cele furnizate de cercetarea prezentă. Marja de eroare de 

4.6% prezintă măsura în care rezultatele obținute se pot extrapola asupra întregii populații 
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analizate (la nivel de SDL), gradul de eroare a rezultatelor cuantificate fiind +/-4.6% față de situația 

reală, respectiv sunt cu 4.6% mai mari sau mai mici. Calculul marjei de eroare standard per 

Gospodărie a fost realizat folosind formula Cohran extinsă (specifica pentru populatii >10.000 

persoane), respectiv: 𝑒=√ (𝑧2 ∗𝑝∗𝑞) / 𝑛, unde e=marja de eroare statistică, z= valoarea 

standardizată conform tabelului distribuției normale pentru un interval de încredere de 95%, p= 

procentul răspunsurilor favorabile în total cazuri, q= procentul răspunsurilor nefavorabile în total 

cazuri si n=mărime eșantion. Aplicând formula rezultă că 𝑒 =√ (1,962*0.5*0.5)/449=0.046, deci 

4.6%. ZUM1 Bora, ZUM2 Bora si ZUF3 sunt comunități rroma, iar ZUF1 si ZUF2 comunități non-

rroma. Per ansamblu, teritoriul SDL este comunitate rroma, depășind pragul minimal de 10%. 

ANEXA 2, ANEXA 3, ANEXA 4 

 

2.2.2. Validarea și declararea zonei/ zonelor urbane marginalizate - maximum 2 pagini 

În urma realizării Studiului de referință a rezultat următoarea distribuție a teritoriului SDL: 

ZONE/Evaluare Indice de ponderare raportat la total 

populatie SDL 

Populatie Gospodarii 

ZUM1 Bora (fosta ZUM 2) 0.20% 93 23 

ZUM 2 Bora (fosta ZUM 3) 0.70% 320 24 

ZUF 1 (fosta ZUM1) 0.70% 323 91 

ZUF 2 (fosta ZUM 4) 0.65% 296 74 

ZUF 3 (ZUF initial) 97.75% 44859 19430 

SDL 100.00% 45891 19642 

ZUM Zona urbana marginalizata 

ZUF Zona urbana functionala (adiacenta ZUM-uri) 

SDL Zona aferenta SDL, compusa din ZUM-uri si ZUF-uri 

Valorile aferente SDL exprimate în Analiza diagnostic și prezentul document sunt prezentate 

ponderat, respectiv fiecare valoare aferentă zonelor componente ale teritoriului SDL a fost 

ponderată în funcție de proporția de locuitori; astfel, valorile prezentate în SDL sunt 

reprezentative. 

Criterii de validare a zonelor urbane marginalizate– cuantificare valori: 



 

26 

 

 

C
ri

te
ri

i/
D

im
en

si
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n
e Indicatori cheie  Prag  

mini

mal 

ZUM 

1 

(fost 

ZUM

2) 

ZUM 

2 

(fost 

ZUM3

) 

ZUF1 

(fost 

ZUM1

) 

ZUF2 

(fost 

ZUM

4) 

ZUF3 

(fost ZUF 

initial) 

SDL 

(pond

erat) 

C
ap

it
al

 u
m

an
 

Proporția populației de 15-64 

de ani care a absolvit maxim 8 

clase (gimnaziu)[1]  

22% 69.7

0% 

57.14

% 

50.68

% 

27.6

4% 

27.58% 28.03

% 

Proporția persoanelor cu 

dizabilități, boli cronice sau alte 

afecțiuni care le limitează 

activitățile zilnice 

8% 15.3

8% 

14.61

% 

11.50

% 

15.0

3% 

23.16% 22.95

% 

Proporția copiilor și 

adolescenților (0-17 ani) din 

populația totală 

20,5

% 

28.8

5% 

21.35

% 

25.22

% 

19.6

9% 

23.59% 23.57

% 

O
cu

p
ar

ea
 f

o
rt

ei
 d

e 
m

u
n

ca
 

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 

22,5

% 

68.5

7% 

55.00

% 

45.58

% 

36.3

6% 

44.57% 44.64

% 

Lo
cu

ir
e 

Proporția locuințelor 

supraaglomerate (< 15,33 m2 

pe persoană) 

54% 52.9

4% 

25.00

% 

27.69

% 

22.9

5% 

33.63% 33.50

% 

Nesiguranță locativă: proporția 

gospodăriilor ce nu dețin 

locuința în proprietate 

personală 

12% 35.2

9% 

39.29

% 

9.23% 8.33

% 

9.13% 9.39% 

file:///C:/Users/razvan.vasilescu/Dropbox/Proiecte%20AGRAFICS/Strategii%202017%20Slobozia%20si%20Botosani/Finale%20Slobozia/Centralizator%20ZUM%20si%20ZUF.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/razvan.vasilescu/Dropbox/Proiecte%20AGRAFICS/Strategii%202017%20Slobozia%20si%20Botosani/Finale%20Slobozia/Centralizator%20ZUM%20si%20ZUF.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/razvan.vasilescu/Dropbox/Proiecte%20AGRAFICS/Strategii%202017%20Slobozia%20si%20Botosani/Finale%20Slobozia/Centralizator%20ZUM%20si%20ZUF.xlsx%23RANGE!%23REF!
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Pondere populație romă[2] 10% din 

total populație in ZUM 

10% 23.0

8% 

32.58

% 

8.85% 0.00

% 

14.25% 14.27

% 

In concluzie, ca urmare a realizarii Studiului de referinta, din cele 5 zone analizate a rezultat ca 

doua dintre acestea pot fi declarate zone urbane marginalizate, respectiv ZUM1 Bora si ZUM2 

Bora (care se suprapun perfect pe 2 dintre ZUMurile identificate in Atlasul ZUM), iar 3 zone 

formeaza arealul functional (ZUF1, ZUF2 si ZUF3). De mentionat ca teritoriile oupate de ZUF1 si 

ZUF2 erau considerate zone urbane marginalizate in Atlasul ZUM dar, ca urmare a Studiului de 

referinta acestea nu se mai incadreaza in pragurile minimale, desi raman dezavantaje pe criteriile 

Capital uman si Ocupare. Astfel, SDL este compus din doua ZUMuri si 3 ZUFuri. ZUM1 Bora, ZUM2 

Bora si ZUF3 sunt comunitati rroma, iar ZUF1 si ZUF2 comunitati non-rroma. Per ansamblu, 

teritoriul SDL este comunitate rroma, minoritatea rroma depasind 10% din populatia totala. Asa 

cum reiese din Studiul de referinta si Analiza diagnostic, cele doua ZUMuri au aceleasi 

particularitati (tip de grup tinta si nevoi), majoritatea calificata a diferentelor fiind nesemnificative. 

In plus, includerea celor trei ZUF uri in SDL este absolut necesara pentru realizarea si 

implementarea unor masuri integrate si eficiente la nivelul comunitatii in ansamblu, atat a zonelor 

marginalizate cat si a zonelor urbane functionale (care sunt si ele dezavantajate pe criteriile Capital 

uman si Ocupare). 

ANEXA 5 

2.3 Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriului SDL  

2.3.1  Populaţia şi caracteristicile demografice - maximum 2 pagini 

  ZUM 1 BORA  ZUM 2 BORA 

    masc fem tot % masc fem tot % 

Categ varsta 0-15 12 13 25 19.23 6 6 12 15.38 

  15-59 52 40 92 70.77 23 22 45 57.69 

  >60 5 8 13 10 9 12 21 26.92 

    69 61 130   38 40 78   

  >54 8 9 17 13.08 11 13 24 30.77 

  ZUF 1   ZUF 2  

    masc fem tot % masc fem tot % 

Categ varsta 0-15 19 28 47 18.43 30 29 59 22.18 

  15-59 86 73 159 62.35 73 85 158 59.4 

  >60 21 28 49 19.22 23 26 49 18.42 

    126 129 255   126 140 266   

  >54 26 37 63 24.71 29 35 64 24.06 

file:///C:/Users/razvan.vasilescu/Dropbox/Proiecte%20AGRAFICS/Strategii%202017%20Slobozia%20si%20Botosani/Finale%20Slobozia/Centralizator%20ZUM%20si%20ZUF.xlsx%23RANGE!B14
file:///C:/Users/razvan.vasilescu/Dropbox/Proiecte%20AGRAFICS/Strategii%202017%20Slobozia%20si%20Botosani/Finale%20Slobozia/Centralizator%20ZUM%20si%20ZUF.xlsx%23RANGE!B14
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Conform datelor INS și DJEPIL ZUM1 BORA este singura zona distinctă din teritoriul SDL unde 

persoanele de sex masculin sunt majoritare. La nivelul ZUM 2 Bora se manifestă un pronunțat 

fenomen de îmbătrânire a populației. La nivelul ZUF 1 se conturează de asemenea o tendință de 

îmbătrânire demografică, nu la fel de pronunțată însă ca în ZUM 2 Bora. Datele numerice relevă 

faptul că ZUF 1 și ZUF 2 sunt areale asemănătoare din punct de vedere al structurii demografice, 

având totodată numere apropiate de locuitori după domiciliu. 

  ZUF 3  Teritoriul SDL 

    masc fem tot % masc fem tot % 

Categ varsta 0-15 3250 3215 6465 14.32 3317 3291 6608 14.4 

  15-59 15608 16034 31642 70.06 15842 16254 32096 69.94 

  >60 3164 3891 7055 15.62 3222 3965 7187 15.66 

    22022 23140 45162   22381 23510 45891   

  >54 5197 6243 11440 25.33 3222 6014 9559 20.83 

Zum 1, 2 si ZUF 1 sunt zonele cu cel mai înalt procent de persoane cu maximum 4 clase, iar ZUF 2 și 

ZUF 3 cu cel mai înalt procent de persoane cu studii universitare. Se remarcă o nevoie acută de 

educare, gradul de analfabetism fiind ridicat în ZUM-uri.Tabele detaliate cu datele statistice de la 

INS și DJEP IL se regăsesc în Studiul de referință anexat. 

ZONE/Educatie 

adulti 

Fara 

scoala Primar 

Gimnazia

l 

Profesio

nala / 

10 clase Liceu 

Postli 

ceal 

Universita

r 

ZUM1 Bora(fost 2) 
10.64% 

29.79

% 
38.30% 6.38% 12.77% 2.13% 0.00% 

ZUM 2 Bora (fost 3) 
4.55% 

33.33

% 
22.73% 9.09% 28.79% 0.00% 1.52% 

ZUF 1 (fost ZUM1) 
15.98% 

16.44

% 
30.14% 9.59% 20.55% 0.00% 7.31% 

ZUF 2 (fost ZUM 4) 3.75% 10.63% 28.13% 10.00% 28.13% 1.25% 18.13% 

ZUF 3 (ZUF initial) 16.49% 9.35% 16.05% 18.87% 26.46% 0.44% 12.35% 

SDL 16.31% 9.61% 9.61% 9.61% 9.61% 9.61% 9.61% 
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ZUM1  92.86% 100.00% 0.00% 7.14% 6.67% 28.85% 69.70% 15.38% 

ZUM 2  100.00% 100.00% 0.00% 21.05% 21.05% 21.35% 57.14% 14.61% 

ZUF 1  90.02% 93.48% 6.52% 9.80% 3.51% 25.22% 50.68% 11.50% 

ZUF 2  100.00% 100.00% 0.00% 7.89% 7.89% 19.69% 27.64% 15.03% 

ZUF 3  97.92% 88.74% 11.26% 16.96% 16.96% 23.27% 27.58% 23.16% 

SDL 95.72% 86.75% 11.00% 16.85% 16.57% 22.74% 26.96% 22.64% 

Peste 20% din copiii din ZUM 2 au abandonat școala, tot atâția înainte de absolvirea ciclului 

primar. În ZUM 1 și ZUF 2 procentele sunt similare la abandon, cca. 7%. Un grad ridicat se 

regăsește și în ZUF 3. Aproape 70% din populația 15-64 din ZUM 1 are doar 8 clase, aproape la fel 

de rău stă situația în Zum 2 si Zuf 1. În ZUF 2 si 3 se regăsește o proprotie rezonabila de cca. 27%. 

Educația pare să fie principala problemă comuna pentru ZUM-uri și parte din ZUF-uri. Desi 

frecventa participării la școala este ridicată, aceasta este doar la nivel declarativ, asa cum a reieșit 

din Focus Group-uri când s-a constatat că frecvența este, în fapt, extrem de redusă, find un 

dezinteres comun pentru educație atât din partea elevilor cât și a cadrelor didactice. Detalii se 

regăsesc în Studiul de referință anexat. 

 

2.3.2  Ocupare, mediul de afaceri și protecţie socială - maximum 2 pagini 

Structura socio-

demografica 

populatie 

ocupata/ ZONE 

ZUM1 

(fost 2) 

ZUM 2 

(fost 3) 

ZUF 1 

(fost 

ZUM1) 

ZUF 2 

(fost ZUM 

4) 

ZUF 3 (ZUF 

initial) SDL 

sub 16 ani 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

16-18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.24% 

19-26 12.50% 4.76% 3.28% 6.76% 8.35% 8.29% 

27-45 75.00% 38.10% 65.57% 50.00% 57.00% 56.92% 
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46-59 12.50% 57.14% 24.59% 37.84% 30.71% 30.86% 

60-64 0.00% 0.00% 1.64% 5.41% 3.19% 3.17% 

65 si peste 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.49% 0.48% 

tineri <27 12.50% 4.76% 3.28% 8.11% 8.60% 8.54% 

27-59 87.50% 95.24% 90.16% 87.84% 87.71% 92.47% 

varstnici =>60  0.00% 0.00% 1.64% 5.41% 3.69% 3.94% 

Total, din care 15.38% 23.60% 26.99% 38.34% 34.00% 33.87% 

 Femei 50.00% 42.86% 47.54% 43.24% 46.44% 46.41% 

Barbati 50.00% 57.14% 47.54% 56.76% 53.56% 53.56% 

Romani 100.00% 85.71% 95.08% 100.00% 6.39% 8.36% 

Rromi 0.00% 14.29% 0.00% 0.00% 93.61% 91.60% 

Grupa de varsta 27-45 este cea mai implicata in activitati lucrative pe toate zonele analizate, cu 

exceptia ZUM2, unde pe primul loc se afla grupa de varsta 46-59. De remarcat si procentul mare 

de persoane tinere 19-26 ocupate din ZUM1, aproape dublu fata de toate celelalte zone. Astfel, se 

evidentiaza o mai mare implicare in munca a tineretului din ZUM1 fata de toate celelalte zone, in 

cealalta extrema aflandu-se ZUM2. In 2016 se inregistrau in SDL peste 20 mii salariati (2016, INS), 

dintre care 12,26% angajati ai intreprinderilor mari si mijlocii din teritoriu. Afacerile locale sunt 

preponderent in sectorul tertiar (servicii) - transport si depozitare, Horeca, activitati 

administrative, in sectorul secundar (industrii si comert) - prelucratoare, distributia apei, 

salubritate si doar 7.22% in sectorul primar (agicultura). 
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tineri (16-24 ani) 

care nu sunt 

încadrați în muncă 

și nici nu urmează 

o formă de 

educație sau 

formare, șomeri, 

persoane inactive 

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 

ZUM1  15.38% 

23.08

% 

61.54

% 50.00% 68.57% 

ZUM  23.86% 

23.86

% 

52.27

% 50.00% 55.00% 

ZUF 1  28.77% 

21.23

% 

50.00

% 53.85% 45.58% 
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ZUF 2  41.57% 

17.98

% 

40.45

% 35.00% 36.36% 

ZUF 3  34.00% 

25.06

% 

40.94

% 6.05% 44.57% 

SDL 33.91% 

24.98

% 

41.12

% 6.97% 44.65% 

Peste 50% dintre tinerii de 16-24 ani din ZUMuri si ZUF 1 se incadreaza in categoria NEETS; in 

privinta persoanelor 15-64 ani din ZUM peste 55% dintre acestea sunt inactive (neocupate si 

inactive in educatie/formare). Varful inactivitatii este in ZUM1, la popul opus situandu-se ZUF-urile 

2 si 3. 

ZONE

/ 

Surse 

nete 

venit Salarii Pensii 

Alocat

ii copii 

Ajutoa

re 

sociale 

etc. Burse 

Altele 

(munca 

cu ziua 

etc.) 

NA 

(nonr

aspu

ns) 

Venituri 

medii/g

ospodar

ie (lei) 

Cheltuie

li 

medii/g

ospodar

ie (lei) 

ZUM

1  29.47% 32.13% 1.79% 9.31% 0.78% 19.57% 

6.94

% 1652.88 1750.07 

ZUM 

2  38.23% 19.06% 2.41% 0.72% 0.00% 1.20% 

38.39

% 1493.21 1648.86 

ZUF 1 47.85% 28.03% 1.22% 2.71% 0.07% 0.00% 

20.12

% 2435.90 1313.85 

ZUF 2  55.46% 13.72% 0.38% 1.57% 0.00% 0.26% 

28.60

% 2523.93 1481.97 

ZUF 3  44.31% 14.91% 0.51% 1.32% 0.00% 0.16% 

38.79

% 2221.61 1517.01 

SDL 44.34% 15.05% 0.53% 1.34% 0.00% 0.21% 

38.53

% 2218.83 1516.75 

Media veniturilor in ZUMuri este cca 60% din media veniturilor din ZUFuri. Media cheltuielilor este 

similara la nivel de SDL, usor mai ridicata in ZUMuri, ca urmare a lipsurilor generalizate. 

Principalele venituri provin din salarii in ZUFuri si din ajutoare sociale/pensii/alocatii si munca cu 

ziua in ZUMuri, care confirma gradul ridicat de saracie si dependenta de ajutoare sociale. Se 

remarca un procent ridicat de munca „la negru”, zilieri in ZUM1, respectiv 19.57% din totalul 

veniturilor din acest ZUM. 
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Principalele activitati ale populatiei ocupate se regasesc in Studiul de referinta anexat, pe primul 

loc situandu-se categoria „comert/ distributie/ vanzari”, urmata de categoria „muncitori 

necalificati”. 

2.3.3. Locuire și acces la utilităţi - maximum 2 pagini 

ZONE/L
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ZUM 1  

64.71

% 35.29% 

0.00

% 33.33% 

66.67

% 0.00% 

100.

00% 0.00% 0.00% 

ZUM 2  

60.71

% 39.29% 

0.00

% 0.00% 

100.0

0% 0.00% 

100.

00% 0.00% 0.00% 

ZUF 1  

90.77

% 9.23% 

33.33

% 0.00% 

66.67

% 0.00% 

100.

00% 0.00% 0.00% 

ZUF 2  

91.67

% 8.33% 

40.00

% 0.00% 

60.00

% 0.00% 

100.

00% 0.00% 0.00% 

ZUF 3  

90.87

% 9.13% 

100.0

0% 0.00% 

0.00

% 0.00% 

13.5

9% 

86.41

% 0.00% 

SDL 

90.61

% 9.39% 

98.24

% 0.07% 

1.69

% 0.00% 

15.5

4% 

84.46

% 0.00% 

Nesiguranta locativa este extrem de ridicata in ZUMuri comparativ cu ZUFuri, find de cca. 4 ori mai 

mare. ZUMurile sunt exclusiv zone de case, majoritatea locuite de neproprietari, acestia fiind 

tolerati in spatiu de rude indepartate (clan) sau beneficiari ai locuintelor sociale/ ieftine/ cu titlu 

gratuit. Desi nu s-au inregistrat raspunsuri in acest sens la rubrica „Locuinte improvizate”, multe 

dintre acestea se incadreaza in aceasta categorie, respondentii fie avand un standard extrem de 

scazut in privinta conditiilor minime de locuit, fie, din mandrie, nu s-au incadrat (concluzii reiesite 

din focus-group-uri si din observatiile „pe teren”). 

LOCU 

IRE 

Proportia 

locuintelor 

supraaaglomerate 

Locuinte cu... 

  

Starea locuintelor 

  

  

Proportia 

persoanelor cu 

datorii (inclusiv 

la utilitati) 

ZONE   Baie Bucatarie 

Pericol de 

daramare 

Deterio

rate 

Reziste

nte   

ZUM1  52.94% 35.29% 70.59% 0.00% 56.25% 43.75% 0.00% 

ZUM2 25.00% 32.14% 78.57% 3.57% 53.57% 42.86% 25.00% 
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ZUF 1  27.69% 64.62% 93.85% 3.03% 36.36% 60.61% 3.08% 

ZUF 2  22.95% 62.30% 88.52% 5.00% 31.67% 63.33% 15.00% 

ZUF 3  33.63% 90.74% 88.04% 1.35% 30.18% 68.47% 13.48% 

SDL 33.50% 89.85% 87.98% 1.40% 30.45% 68.15% 13.47% 

In ZUM1 se regasesc locuintele cu cel mai inalt grad de supraaglomerare (aproape dublu fata de 

restul SDL), multe dintre acestea neavand acces la baie (cca.70%) si bucatarie (cca.30%), ceea ce 

confirma precaritatea conditiilor de locuit si pericolul declansarii unor epidemii (precaritate 

sanitara). Peste jumatate din locuintele din ZUM-uri sunt deteriorate fata de mai putin de 

jumatate din ZUF-uri. Acest aspect confirma ideea ca multe locuinte sunt in fapt ”adaposturi 

improvizate”, fiind din chirpici sau caramizi de pamant nears, cele din caramida arsa fiind o 

raritate. 

ZONE/Utilitati 

existente Apa Canal Gaze Electricitate 

Inter 

net Telefon 

 

TV 

 

Salubri

zare 

ZUM1  82.35% 23.53% 11.76% 88.24% 35.29% 82.35% 88.24% 88.24% 

ZUM 2  85.71% 46.43% 28.57% 92.86% 50.00% 75.00% 92.86% 78.57% 

ZUF 1  95.38% 69.23% 67.69% 98.46% 61.54% 90.77% 89.23% 90.77% 

ZUF 2  90.16% 37.70% 63.93% 98.36% 62.30% 86.89% 96.72% 81.97% 

ZUF 3  97.10% 92.87% 91.09% 98.21% 67.04% 90.87% 98.44% 95.32% 

SDL 96.94% 91.89% 90.15% 98.16% 66.79% 90.71% 98.31% 95.07% 

„Toata lumea are Tv si Telefon”, chiar si acces la Apa (din put, in ZUM-uri). Electricitatea este 

accesibila tuturor (multi racordati ilegal in ZUMuri). Desi exista retea de apa si canalizare in 

ZUMuri, majoritatea populatiei nu este racordata, fie din lipsa de acte de proprietate, fie din lipsa 

de bani sau ambele aspecte. Pe strada principala din ZUMuri (Gral. Magheru) exista retea de gaze, 

dar putine sunt strazile laturalnice care au retea „trasa”. Majoritatea populatiei se incalzeste cu 

lemne, accesul la gaze fiind prohibitiv atat ca instalare cat si din perspectiva costurilor lunare 

ulterioare. Incalzirea cu lemne nu este in sine o problema, fiind o forma ecologica de incalzire, 

conform principiilor de dezvoltare durabila, spre deosebire de gazul metan. Problema consta in 

lipsa accesului la „combustibil” (lipsa bani) si starea precara a locuintelor (neizolate, improvizate). 

Accesul la informatii, libertatea de comunicare este satisfacuta si nu constituie o nevoie la nivelul 

SDL. O buna parte dintre casele din zonele limitrofe ale municipiului Slobozia au grupuri sanitare 

amenajate in curti, in conditii improprii, si/ sau bucatarii improvizate, ca urmare a absentei 

racordarii locuintelor la apa si canalizare, asa cum rezulta din informatiile furnizate de cativa 

participanti la focus grup, precum si din rezultatele cercetarii cantitative. Oamenii provenind din 

zonele defavorizate nu isi permit sa cumpere apa de baut si pentru gatit si atunci se 

aprovizioneaza din puturi forate, unele situate in propria gospodarie sau de la vecini si uneori, din 
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cele aflate pe domeniul public. Absenta santurilor de colectare a apei pluviale (rigole) pe zone 

extinse – precum o buna parte din strazile din cartierul Bora conduce, conform Focus-group-urilor, 

la acumulari de apa in gospodariile oamenilor in perioadele ploioase ale anului, care atrag tantari 

si ingreuneaza accesul in gospodarii.  

2.3.4 Accesul la instituții și servicii publice - maximum 1 pagină 

Accesul la servicii sociale/ medicale/ medico-sociale - Majoritatea populatiei din ZUMuri 

considera acesul foarte dificil (52.94%, respectiv 54.03%), situatie regasita si in ZUF2 (58.20%). 

ZUF1 si 3 considera, pe de alta parte, accesul destul de facil (49.23%, respectiv 58.93%). 

Accesul la servicii educationale - Peste 65% din cetatenii ZUMurilor 1 si 2 considera accesul destul 

de facil (64.71%, respectiv 74.07%), opinie impartasita si de populatia din ZUF1 (74,58%). Cu 

ponderi mai scazute se aliniaza si respondentii din ZUF3 la ideea accesului destul de facil (56,91%). 

Singura exceptie e reprezentata de cca. 50% din respondentii ZUF2 care considera accesul la 

servicii de educatie destul de dificil. 

Accesul la servicii culturale si recreationale - La nivelul SDL opiniile sunt destul de echilibrate, 

diferenta intre acces mai degraba facil versus mai degraba dificil fiind in marja de eroare, deci 

neconcludenta. Cetatenii ZUM considera intr-un procentaj de cca 70% ca accesul este foarte dificl, 

iar circa jumatate dintre respondenti considera accesul la servicii culturale si recereationale destul 

de dificil. Consensul la nivel de SDL consfinteste o viata culturala cvasiinexistenta la nivelul 

Municipiului Slobozia (a se remarca rapunsurile la indrebarile deschise privind nevoile comunitatii 

intre care s-au numarat si organizarea de festivaluri/evenimente recreationale). 

Accesul la transportul public - Majoritatea cetatenilor ZUM considera accesul foarte dificil sau 

destul de dificil; la aceasta rubrica a fost cuantificat si raspunsul privind accesul la „gara”, optiune 

ce a mai „indulcit” rezultatele care erau peste 90% negative.Intr-o proportie mai scazuta cetatenii 

ZUF2 considera accesul foarte dificil/ dificil, iar majoritatea celor din ZUF 1 si 3 il considera destul 

de facil. 

Accesul la spatii de recreere, petrecere a timpului liber, parcuri, terenuri de sport, locuri de joaca 

pentru copii - Cu exceptia ZUF3 care considera ca acesul e destul de facil (54.36%), restul 

teritoriului SDL apreciaza accesul drept destul de dificil, cel mai inalt grad de nemultumire 

inregistrandu-se in ZUM1 (64.71% destul de dificil si 35.29% foarte dificil). Corelata cu problemele 

de transport, perspectiva negativa este explicabila. 

Accesul la locuri de parcare - Similar, accesul la parcari pastreaza repartitia de mai sus. Astfel, in 

ZUF3 accesul e considerat destul de facil (61.82%) si destul de dificil/ foarte dificil in restul SDL. 

Desi stau la case, in ZUMuri accesul dificil este explicabil prin starea proasta a drumurilor 

(neasfaltate, fara sisteme functionale de colectare a apei puviale etc.) 

Accesul la spatii comerciale - este considerat dificil in ZUMuri si ZUF2 si facil in ZUF1 si 2. Astfel, in 

ZUM1, 78.43% dintre respondent considera accesul la spatii comerciale foarte dificil si 19.61% 
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destul de dific (cea mai accentuata situatie). In ZUM2 59.52% dintre cetateni considera accesul 

foarte dificil si 40.48% destul de dificil, iar in si ZUF2 procentajele sunt 26.78%, respectiv 38.25%. 

Cetatenii multumiti (acces destul de facil) se afla in ZUF 1 si 2 (peste 55%). Principalele probleme 

privind accesul privesc slaba dezvoltare a transportului public care angreneaza, in lant, lipsa 

accesului la toti ceilalti itemi evidentiati mai sus. Date suplimentare privind accesul la institutii si 

servicii publice se regasesc in Studiul de referinta anexat. 

 ANEXA 6 

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 - maximum 3 pagini 

ZONE/Pers 

in risc de 

saracie sau 

excluziune 

sociala 

A. In risc de saracie 

(venit/pers.< 514,08 lei = 60% 

din mediana la nivel national 

a venitului disponibil / adult 

dupa transferurile sociale, 

raportat la 2015 

B. In deprivare 

materiala 

severa 

(minimum 4 

din cele 9 

elemente de 

deprivare) 

C. Traiesc in gospodarii cu o 

intensitate extrem de redusa a 

muncii (pers. 0-59 ani care 

traiesc in gospodarii in care 

adultii 18-59 au lucrat in anul 

anterior <20% din potentialul 

lor total) 

ZUM1  17.31% 82.35% 57.69% 

ZUM 2  17.98% 82.14% 74.16% 

ZUF 1  11.06% 44.62% 65.93% 

ZUF 2  9.33% 34.43% 55.96% 

ZUF 3  11.11% 30.73% 5.79% 

SDL 11.16% 31.32% 7.12% 

Majoritatea calificata a populatiei din ZUMuri este in risc de saracie sau excluziune sociala (peste 

82%). Totodata, majoritatea cetatenilor din ZUF 1 si 2 (peste 60%) se afla sub incidenta aceluiasi 

risc. Doar in ZUF3 procentajele sunt mai mici; cca. 30% dintre acestia aflandu-se in risc de saracie si 

excluziune sociala, procentaj regasit si la nivelul intregului teritoriu SDL (31,32%).Cea mai grava 

situatie se regaseste in ZUM 1 si ZUM 2, unde peste 60% din populatie indeplineste doi din cele 

trei itemi relevanti pentru declararea persoanei in risc de saracie si excluziune sociala (un singur 

item, fiind, de altfel, suficient). 

 (A) în risc de sărăcie - In risc de saracie se situeaza cel mai bine, fiind relativ echilibrat la nivelul 

intregului SDL, diferentele (inregistrate negative in ZUMuri) fiind destul de mici  pentru a fi 

acoperite de marja de eroare. Astfel, 11.16% dintre cetatenii SDL au un venit sub 514,08 lei pe 

luna. 
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 (B) se confruntă cu o deprivare materială severă – Peste 82% din cetatenii ZUM1 si 2 si peste 30% 

din cetatenii ZUF 1, 2 si 3 se confrunta cu deprivare materiala severa, indeplinind cel putin 4 din 

cei 9 itemi de deprivare. Prin raportare la indicatorii A si C, deprivarea materiala severa (B) este 

cea mai accentuate. Totusi, aceasta se regaseste in special in ZUMuri si intr-o proportie de sub 

jumatate in ZUFuri, spre deosebire de indicatorul A (unde situatia este relativ echilibrata la nivelul 

SDL) si indicatorul B unde singura nota discordanta (accentuata pozitiv) este ZUF3 (unde doar 

5,79% dintre cetateni traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii). 
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ZUM1  70.59% 

70.59

% 

88.24

% 

88.24

% 

82.35

% 

70.59

% 

29.41

% 5.88% 11.76% 

ZUM 2  

     

53.57% 

75.00

% 

89.29

% 

67.86

% 

82.14

% 

78.57

% 

42.86

% 
10.71% 14.29% 

ZUF 1  23.08% 

32.31

% 

60.00

% 

38.46

% 

83.08

% 

72.31

% 

18.46

% 7.69% 4.62% 

ZUF 2  19.67% 

31.15

% 

68.85

% 

27.87

% 

77.05

% 

40.98

% 

14.75

% 6.56% 11.48% 

ZUF 3  8.91% 

23.83

% 

47.66

% 

35.41

% 

74.39

% 

64.59

% 

11.14

% 4.23% 4.45% 

SDL 9.63% 

24.36

% 

48.25

% 

35.86

% 

74.54

% 

64.54

% 

11.38

% 4.29% 4.57% 

Analizand cei 9 intemi de deprivare, constatam ca itemii 8 si 9 (tv color si telefon) sunt relativ 

echilibrate (accentuate negativ la ZUM2), fiind itemii cu ponderea cea mai redusa, deci 

neconstituind o problema pentru comunitatea SDL. Principalele lipsuri sunt reprezentate de itemii 

5 si 6 (o saptamana e vacanta departe de asa si un autoturism – cu ponderi de peste 65%), urmate 

de itemii 3 si 4 (plata cheltuielilor neprevazute si consumul zilnic de carne/peste/echivalent 

proteic – cu poderi de peste 35%).Plata chiriei (item 1) are valori inegal repartizate in teritoriul 

SDL. Astfel, majoritatea cetatenilor din ZUMuri nu-si permit acest lucru (cu punctul maxim 

inregistrat in ZUM1, respectiv 70.59%), iar sub un sfert din cetatenii ZUFurilor se confrunta cu 

aceasta problema (cea mai buna situatia regaindu-se in ZUF3, unde doar 8.91% dintre cetateni nu-
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si permit plata chiriei).Incalzirea locuintei (item2) este repartizata valoric relativ echilibrat in 

interiorul ZUMurilor, respectiv a ZUFurilor, discrepanta existand intre acestea: de doua ori mai 

multe persoane din ZUMuri nu-si perimit incalzirea locuintei fata de ZUFuri. Pragurile aferente 

ZUMurilor sunt de peste 50%, date ce se coreleaza cu veniturile scazute si „Lista principalelor 

problemea” in care „lemnele de foc” ocupa un loc fruntas. De altfel, am retinut (mai sus) ca 

sistemul de incalzire in ZUM-uri este in principal pe baza de combustibili fosili ecologici (lemne si 

alte produse derivate).In clasamentul „celor nepermise” pe locul al treilea in clasamentul “celor 

nepermise” este “plata unor cheltuieli neprevazute (item 3). In acest caz, cu exceptia ZUF3 care se 

afla usor sub pragul de 50%, restul SDL este majoritar privat de acest aspect. Impactul produs de 

neindeplinirea acestei cerinte este in special la nivel psihic si emotional; astfel, coroborand aceste 

rezultate cu valorile scazute obtinute la “siguranta locativa”, in special in ZUMuri, rezulta ca 

populatia este supusa unui inalt grad de stres, factor determinant pentru deterioarea starii de 

sanatate ca si pentru reducerea gradului de incluziune sociala prin integrarea pe piata muncii (cu 

impact negativ inclusiv asupra performantelor educationale).Itemul 6, “un autoturism”, ocupa 

locul secund cu un procentaj de 64.54%,  fiind relativ echilibrat repartizat la nivelul teritoriului SDL 

(accentuat negative in ZUMuri), cu exceptia ZUF2 unde se inregistreaa valori mai scazute (40,98%). 

Intem cu valoare relative neimportanta fata de ceilalti capata valori nebanuite prin raportarea la 

nemultumirea generalizata la nivelul SDL privind transportul public, acest item este valorizat 

suplimentar de populatie, contribuind la crearea unui sentiment de frustrare si neputinta (de unde 

si stresul si boala si performantele slabe la educatie si gradul redus de ocupare, coroborate cu 

ceilalti factori).“O saptamana de vacanta departe de casa” este itemul cu cele mai inalte valori 

inregistrate la nivelul SDL, 74.54%, diferentele intre zone fiind nesemnificative (accentuat negative 

la nivelul ZUMurilor). Si acest item are valoare psihologica, fiind un factor de demotivare cu impact 

negativ asupra vietii de zi cu zi a cetatenilor pe aproape toate planurile. Pe de alta parte, era 

asteptata aceasta pozitionare fruntasa a itemului, precum si valorile relativ uniforme identificate la 

nivelul SDL, fapt explicabil prin Teoria nevoilor si a motivatiei care ne releva o interpretare 

diferentiata a acestor date aparent uniforme: perceptia nevoilor e diferita in functie de asteptari, 

iar acestea cresc odata cu veniturile si statutul social; deci unii cetateni, in special din ZUMuri nu 

au bani pentru o vacanta, iar ceilalti cetateni, in special din ZUFuri, nu au bani pentru vacanta pe 

care si-o doresc. 

 (C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.-  Cu exceptia ZUF3, unde se 

inregistreaza un procentaj de 5.79%, restul persoanelor intre 0-59 ani din cadrul teritoriului SDL, in 

proportie de peste de peste 50, traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii, 

unde adultii 18-59 au lucrat in ultimul an mai putin de 20% din potentialul lor total. Cel mai ridicat 

nivel sa regaseste in ZUM2, de 74.16%. Cauzele pentru acest fenoment sunt multiple si 

interconectate, asa cum reiese din Focus-group-ruile realizate (concluziile prezentate in detaliu in 
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Studiul de referinta).Trei dintre principalele cauze sunt: 1. Discriminarea la care sunt supusi in 

special cetatenii din ZUMuri, coroborata cu sistemul netransparent si partinitor de angajare, 2. 

Sistemul de educatie neperformant (lipsa cadre didactice profesioniste, implicate si dedicate, lipsa 

dotari) coroborat cu interesul scazut al elevilor pe fondul deprivarilor materiale din familie si a 

mediului impropriu in care traiesc si 3. Lipsa unor oferte “decente” de locuri de munca (“macar 

1500 lei”) coroborata cu facilitatile acordate pentru cresterea copiilor (centre de zi pentru mamele 

care doresc sa munceasca). Date suplimentare privind persoanele aflate in risc de saracie sau 

excluziune sociala se regasesc in Studiul de referinta anexat.  

2.3.5.2. Problemele comunitare din perspectiva cetățenilor și a autorităților/instituțiilor  

- maximum 1 pagină 

Problemele comunitatii au fost identificate atat prin metoda cantitativa (chestionar tip Document 

suport B) cat si calitativa (concluziile cantitative si calitative fiind prezentate, pe larg, in cadrul 

Studiului de referinta anexat). Principalele probleme identificate (de catre cetatenii SDL si 

specialisti)  la nivelul ZUM 1 Bora si ZUM2 Bora ca urmare a cercetarii calitative sunt similare; iata-

le prezentate neierarhizat: 

a. Lipsa unor sisteme organizate, educationale si sociale, pentru copiii mici (2-8 ani) care sa 

degreveze adultul (tinere femei) de timpul petrecut cu copiii, astfel incat sa se poata angaja;  

b. Lipsa ofertei de locuri de munca platite decent (decent e definit ca 1500 lei net pentru 6/8 ore 

de lucru pe zi), care sa justifice neindeplinirea in totalitate si la timp a  indatoririlor casnice de 

sotie (masa, spalat, curatenie) si mama. 

c. Lipsa lemnelor pentru incalzire (sistemele de incalzire sunt clasice, cu sobe pe lemne). Din 

perspectiva dezvoltarii durabile sistemele de incalzire sunt sustenabile si ecologice, dar nu si 

eficiente, fiind de dorit centrale pe lemne/ peleti versus sobe cu lemne. 

d. Lipsa ajutoarelor sociale (conflicte cu Primaria care “le-a taiat ajutorul social”) 

e. Lipsa medicilor in comunitate (medici de familie) – “nu vor sa vina ca suntem tigani” 

f. Starea precara a locuintelor (necesita imbunatatirea conditiilor de locuit) 

g. Lipsa transport adecvat 

h. Starea drumurilor – drumuri neasfaltate si sisteme de scurgere neadecvate a apelor pluviale 

i. Lipsa acesului la utilitati (pe fondul lipsei banilor) 

j. Lipsa unui sistem educational performant si atractiv 

Din cercetarea cantitativa a reiesit ca pe primele 2 locuri se situeaza Starea proasta a drumurilor 

(27,45% in ZUM 1 si 36.90% in ZUM2), urmata de Ocupare (25,49 ZUM1 si 17.60% ZUM2) – 

elemente ce includ o serie dintre criteriile de mai sus, respectiv a), b), g) si j). Mai mult, de 

realizarea unui grad ridicat de ocupare este responsabil si elementul identificat pe primul loc in 

cercetarea cantitativa (drumurile) si in cea calitativa la pct. h). 
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Principalele probleme din ZUFuri (studiul cantitativ) si confirmate de „specialisti” in calitativ 

Probleme/ZUFuri ZUF1 ZUF2 ZUF3 Probleme ZUF1 ZUF2 ZUF3 

Drumuri mai bune 13.22% 32.89% 8.19% Ocupare 6.61% - 12.81% 

Imbunatatirea retelei de 

apa potabila 

9.92% 16.78% 11.03% Canalizare 12.40% - - 

Imbunatatire spatii verzi, 

parcuri 

8.26% 4.70% 18.51%     

 

2.4. Acțiunile desfășurate anterior în teritoriul SDL - maximum 4 pagini 

Municipiul Slobozia a implementat cu succes, în ultimii 5 ani, proiecte cu finanțare locală, 

națională sau internațională. Politicile publice locale au fost direcționate spre creșterea calității 

vieții locuitorilor municipiului, prin implementarea de măsuri care să crească performanța din 

punct de vedere economic, social, dar și din punct de vedere al îmbunătățirii calității mediului 

înconjurător. Prin documentele de politici publice asumate a fost asigurat un cadru de dezvoltare 

socioeconomică durabilă pentru comunitate, acestea contribuind la dezvoltarea instituțională, 

crearea capacității de management, precum și la creșterea transparenței și a îmbunătățirii 

performanței prin orientarea către cetățean. Principalele proiecte implementate sau în derulare 

din teritoriul SDL sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos: 

Tabel 1. Model de prezentare a datelor despre proiectele desfășurate în teritoriul SDL în ultimii 5 

ani 

Titlul proiectului: CENTRU MULTIFUNCŢIONAL CARTIER BORA,  

Perioada: 06.12.2011-05.12.2012  

Bugetul (în lei): 649.949,40 lei 

Sursa de finanțare: 
Banca Internațională pentru Reconstrucție si 

Dezvoltare prin  Fondul Roman de Dezvoltare Socială 

Aplicantul: Primăria Municipiului Slobozia 

Partenerii: 
Grupul de inițiativă al romilor din cartierul Bora, ONG 

“Dreptate și Frăție” Slobozia  

Principalele activități: 

Proiectul îşi propune realizarea de activităţi care se 

adresează adulţilor, copiilor aparţinând comunităţii din 

cartierul Bora, care locuiesc pe Str. General Magheru şi 

Str. Dealului şi cadrelor didactice care predau la Şcoala 

Bora. Aceste activităţi au ca scop: îmbunătăţirea 

nivelului de educaţie şi a comportamentului social în 

comunitate a grupului ţintă vizat. Se desfăşoară 
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următoarele categorii de activităţi: educaţie de tip 

„şcoală după şcoală”, instruire educaţională, activităţi 

pentru formarea de deprinderi şi comportamente 

sociale şi civice, activităţi de promovare a educaţiei 

interculturale la nivel de unitate şcolară, activităţi  de 

consiliere psihopedagogică şi educaţională, activităţi 

de consiliere juridică şi asistenţă socială. 

Numărul și tipul grupului țintă 

vizat: 

Beneficiari sunt 129 copii si 85 de adulţi din 

comunitatea vizată. 20 de copii au beneficiat de 

servicii sociale în program de tip „ şcoală după şcoală”, 

85 de adulţi au beneficiat de servicii de consiliere 

socială şi juridică pentru rezolvarea problemelor 

personale, reducerea absenteismului şcolar  cu  20 %, 

80 de persoane au participat la acţiunile de 

ecologizare în comunitate, 140 pachete cu materiale 

informative au distribuite membrilor comunităţii, 60 

de persoane au beneficiat de educaţie pentru 

sănătate, 214 persoane de etnie rromă au beneficiat 

de activităţile ansamblului cultural-artistic. 

Zona distinctă din teritoriu: Este ZUM și  de comunitate roma  

Stadiul: Finalizat 

 

Titlul proiectului: 
UTILITĂŢI PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM - 

SLOBOZIA 

Perioada: 08.06.2012- 07.08.2014 

Bugetul (în lei): 17.621.683,19 lei 

Sursa de finanțare: FEDR, buget national și buget local 

Aplicantul: Municipiul Slobozia 

Partenerii: - 

Principalele activități: 

Amenajarea terenului prin sistematizare verticală şi 

divizarea acestuia în 20 de loturi. 

Drumuri interioare şi parcări, inclusiv legătura la 

drumul naţional DN21, drum lângă care este 

amplasată Platforma Industrială. 

Reţeaua de apă potabilă; Reţeaua de canalizare ape 
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menajere uzate şi ape pluviale. 

Reţeaua de alimentare cu energie electrică. 

Reţeaua de alimentare cu gaze naturale. 

Împrejmuiri şi iluminat perimetral; spaţii verzi. 

Numărul și tipul grupului țintă 

vizat: 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt întreprinderile 

mici şi mijlocii care vor fi găzduite în cadrul platformei 

industriale din Slobozia. Platforma industrială se 

întinde pe 15 ha şi este parcelată în 20 de loturi.  

Prin urmare, 20 de întreprinderi mici şi mijlocii din 

Slobozia şi oraşele învecinate (Ţăndărei, Căzăneşti etc.) 

îşi vor localiza afacerile în noua zonă industrială din 

estul municipiului. Este vorba despre 20 de firme cu 

domenii de activitate din cele mai diverse: producţie, 

comerţ, transport, distribuţie, IT, consultanţă etc. 

Zona distinctă din teritoriu: Nu este ZUM  și nu este comunitate roma  

Stadiul: Finalizat 

 

Titlul proiectului: 
CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE 

TURISTICĂ SLOBOZIA 

Perioada: 15.08.2014 -14.08.2015  

Bugetul (în lei): 603.457,55 lei 

Sursa de finanțare: FEDR, buget national, buget local 

Aplicantul: Municipiul Slobozia 

Partenerii: - 

Principalele activități: 
Construirea și dotarea unei clădiri având destinația de 

Centru turistic. 

Numărul și tipul grupului țintă 

vizat: 

Persoanele care practică turism religios (60.000 

persoane); 

Turiștii care vin pe litoralul românesc (890.000 

persoane); 

Persoanele venite la cură balneară la Amara (23.500 

persoane); 

Persoane care vor avea un loc de muncă, fiind implicați 

în activități turistice. 

Beneficiari indirecți sunt cei 52.000 pe locuitori. 
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Zona distinctă din teritoriu: Nu este ZUM  și nu este comunitate roma  

Stadiul: Finalizat 

 

Titlul proiectului: 
SALĂ DE GIMNASTICĂ LICEUL PEDAGOGIC MATEI 

BASARAB- LOTUL IV, SLOBOZIA 

Perioada: 6.10.2014 - 29.02.2016  

Bugetul (în lei): 1.401.215,94 lei 

Sursa de finanțare: FEDR, buget national, buget local 

Aplicantul: Municipiul Slobozia 

Partenerii: - 

Principalele activități: 
Construirea și dotarea unei clădiri având destinația de 

sală de gimnastică 

Numărul și tipul grupului țintă 

vizat: 

Grupul țintă este format din 1085 de elevi care 

studiază anual în cadrul  Liceului Pedagogic Matei 

Basarab, Slobozia, precum și din cadrele didactice din 

cadrul liceului. 

Zona distinctă din teritoriu: Nu este ZUM  și nu este comunitate roma  

Stadiul: Finalizat 

 

Titlul proiectului: 
REABILITARE FUNCȚIONALĂ A PIEȚEI REVOLUȚIEI -

SLOBOZIA 

Perioada: 16.06.2012-31.12.2018 

Bugetul (în lei): 51.640.398,80 

Sursa de finanțare: FEDR, buget national, buget local 

Aplicantul: Municipiul Slobozia 

Partenerii: - 

Principalele activități: 

Reorganizarea spațiului pietonal pe latura sud a Pieței, 

cu extinderea promenadei până la cladirea CEC și 

crearea unei esplanade a monumentelor. 

Asigurarea unei arii permanente de odihnă și 

meditație de tip agora, în configurație gradenată în 

depresiune, cu fântini arteziene decorative fără 

oglindă de apă. Spațiul este pretabil la utilizarea 

ocazională pentru manifestări festive și expoziții în aer 

liber. Păstrarea și accentuarea caracterului solemn, 



 

43 

 

 

printr-o organizare riguroasă a spațiilor verzi și a 

locurilor de odihnă. Se vor păstra traseele pietonale 

consacrate, iar personalizarea amenajării se va realiza 

prin amplasarea a două fântâni decorative, între care 

se va realiza o piramidă vitrală, cu rol de luminator și 

cale de acces către parcarea subterană și grupul 

sanitar de folosință publică;Înnobilarea spațiului pieței 

cu multe locuri de odihnă, lampadare, monumente de 

for public, pavimente, peluze gazonale. Se va urmări 

configurarea insulelor de spațiu verde în interesul 

conservării vegetației arboricole existente.Realizarea 

unei parcari subterane cu 98 de locuri și a unui grup 

sanitar. 

Numărul și tipul grupului țintă 

vizat: 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt toți cetățenii 

municipiului Slobozia. 

Zona distinctă din teritoriu: Nu este ZUM  și nu este comunitate roma  

Stadiul: În derulare 

 

2.5. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului SDL - maximum 1,5 pagini 

Întregul teritoriu al SDL este amplasat strategic în contextul județului Ialomița și în Regiunea Sud 

Muntenia, revitalizarea acestuia având rolul de a crește economic nu doar comunitatea locală, ci și 

de a oferi un exemplu de bună practică pentru întregul județ.  

Elementele complementare cu referire la SDL așa cum sunt ele identificate prin cercetarea 

cantitativ calitativă realizată în teren pot fi organizate distinct pe următoarele paliere: 

1. Apartenența la zonă și comunitate 

- Atât în focus grupuri, cât și în culegerea datelor pe bază de chestionar au apărut frecvent 

sintagme care plasează cetățeanul în teritoriu și comunitate cu asumarea etichetelor cu 

încărcătură negativă; 

- Aproape toți participanții la focus grupuri au declarat că au rămas în zonă din diverse 

constrângeri: lipsa de resurse, grija pentru familie etc. Inclusiv reprezentanții instituțiilor din 

zonă au vorbit despre ”milă”, despre ”speranța că poate se schimbă ceva”, despre ”oferirea 

unei șanse”, ca argumente ale rămânerii într-o poziție de decizie. Astfel, lipsa mândriei de a 

aparține locului și comunității este o caracteristică a întregii comunități; 

- Pesimismul social este o altă caracteristică a acestei zone care apare în declarațiile cetățenilor 

și motivează neîncrederea accentuată în inițiativele de schimbare sau de rezolvare a 

problemelor existente la nivelul acestor comunități; 
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2. Percepția față de propria persoană în raport cu zona/ teritoriul de apartenență 

- Specularea oportunităților de a obține avantaje pe baza discriminării pozitive “suntem și noi 

amărâți” constituie aproape un stil de viață pentru comunitate; 

- Cultura de supraviețuire a persoanelor marginalizate a determinat crearea de mecansime de 

valorificare a resurselor simbolice: specularea temei discriminării (ajungând să fie invocată 

frecvent de persoane rome în raport cu instituțiile pentru a justifica eludarea normelor);  

- Exagerarea pauperității în funcție de intuirea oportunităților pe care le pot avea ca urmare a 

situației în care se află este o altă caracteristică a ZUM. 

 

3. Analiza SWOT – maximum 3 pagini 

Pozitia geografica - Puncte tari Pozitia geografica - Oportunitati 

- Distanta redusa fata de capitala si fata de 

principalul oras port al tarii 

- Principal centru urban in judet 

- Potential agricol considerabil 

- Reteaua hidrografica – potential valorificabil 

-Resedinta de judet 

  

Pozitia geografica - Puncte slabe Pozitia geografica - Riscuri 

- Un singur punct de acces in oras/ un singur 

pod rutier peste Ialomita 

- Bora si Slobozia Noua se afla in zona 

neindiguita a orasului si sunt delimitate de 

bariere naturale/ distanta  

- Fenomene meteorologice extreme (secete, 

viscole, inzapeziri, grindina) 

- Zona cu risc seismic 

Populatia, caract. demogr.- Puncte tari Populatia, caract. demogr.- Oportunitati 

-Numar ridicat de persoane apte de munca 

(populatie inactiva 15-64 ani) 

-Interes crescut pentru ocupare al pop. tinere 

-masuri guvernamentale pentru sporirea 

natalitatii 

Populatia, caract. demogr.- Puncte slabe Populatia, caract. demogr.- Riscuri 

-Tendinta demografica de imbatranire (> 60 

ani, 15,66% - SDL, 26,92% - ZUM 1, 19,22% in 

ZUF 1) 

-Proportie importanta a persoanleor cu 

dizabilitati, boli cronice, handicap care le 

limiteaza activitatile zilnice (22.64% - SDL) 

-Continuarea si chiar amplificarea 

fenomenului migratiei fortei de munca, 

urmare a atractivitatii veniturilor mai mari 

-Fenomen de migratie, rezultand in 

depopulare, natalitate scazuta 

Ocuparea, mediul de afaceri la nivel local si protectia sociala 

Puncte tari Oportunitati 
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-Potential bun al mediului de afaceri 

-Crestere economica, capacitati de productie 

in expansiune si aparitia altora noi, cu 

potential de crestere, cu efecte pozitive in 

planul crearii de noi locuri de munca, al 

cresterii nivelului de trai, al reducerii saraciei 

etc. 

- Crestere sector economic primar 

- Relocarea unor unitati de productie in zona, 

urmare a facilitatilor oferite si a fortei de 

munca disponibile  

- Preocuparea autoritatilor ptr. stimularea 

dezvoltarii IMM-urilor, vazute ca motor al 

cresterii economice (proiect invest. Ptr. 

structura suport IMM-uri – Parc industrial) 

Puncte slabe Riscuri 

- Numar important de someri si asistati social; 

interes scazut pentru ocupare al populatiei 

>35 ani 

- Lipsa ofertei de locuri de munca platite decent 

-Taieri de ajutoare sociale 

-44.65% din populatia 15-64 ani a SDL 

neocupata si inactiva in instruire/formare 

-sector economie subterana prezent 

-munca la negru  

-proces migrare populatie calificata 

Educatia -Puncte tari Educatia - Oportunitati 

-Cel mai important centru educational  

judetean, putand asigura scolarizare la toate 

nivelurile 

- programe si masuri de educare, instruire si 

calificare pentru prevenire abandon scolar, 

facilitare acces, insertie pe piata muncii; 

programe de monitorizare si sustinere a 

copiilor vulnerabili 

Educatia -Puncte slabe Educatia - Riscuri 

-Grad ridicat de analfabetism (10,64% in  

ZUM 1, 15,98% in ZUF 1, 16,31% in SDL) 

-Rata mare de abandon scolar (21.05% in 

ZUM 1, 11% la nivel de SDL) 

- Lipsa unor sisteme organizate,  

educationale si sociale, pentru copiii mici (2-8 

ani) care sa degreveze adultii (tinere femei), 

astfel incat acestea sa se poata angaja 

- Lipsa unui sistem educational performant 

si atractiv 

- Dezinteres pentru educatie, din partea 

elevilor si a profesorilor 

- La nivel universitar, instruire contra cost 

Locuirea si accesul la utilitati -Puncte tari Locuirea si accesul la utilitati -Oportunitati 

- Procent ridicat de proprietari 90.61% SDL -proiecte de modernizare si extindere retele 

utilitati (SIDU) 
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Locuirea si accesul la utilitati -Puncte slabe Locuirea si accesul la utilitati - Riscuri 

-acces limitat la utilitati – apa, canalizare, 

gaze in ZUM dar si in unele zone din ZUF 

- -Lipsa actelor de proprietate , mai ales in ZUM-

imposibila racordarea la utilitati  

-Locuinte in stare de deteriorare, neizolate 

termic, fara grupuri sanitare si bucatarii in 

ZUM-uri; locuinte neizolate termic (blocuri) in 

ZUF 

-proiect investititonal sistem alimentare cu 

apa din sursa subterana  - neviabil, apa de la 

robinet nu poate fi consumata  

Accesul la institutii si servicii publice (în principal servicii sociale, medicale/ medico-sociale) 

Puncte tari Oportunitati 

-acces foarte facil pentru cea mai mare parte 

din populatie (ZUF 1 ;i 3, cca 59% ) 

- reabilitarea Spitalului Judetean din Slobozia 

Puncte slabe Riscuri 

-Lipsa unor sisteme organizate, educationale si 

sociale, pentru copiii mici (2-8 ani) care sa 

degreveze adultul (tinere femei) de timpul 

petrecut cu copiii, astfel incat acestea sa se 

poata angaja; lipsa centre varstnici; 

-Insuficiente cadre medicale si chiar lipsa 

acestora din unele unitati (lipsa medic de 

familie in cartierul Bora) 

- imbatranirea populatiei va creste presiunea 

asupra sursei locale de finantare 

 

Organizarea si coeziunea comunitatii si relatiile cu exteriorul 

Puncte tari Oportunitati 

-coeziune ridicata in grupuri etnice (Bora) -existenta programe de finantare cu 

componenta sociala, educationala care 

maresc gradul de coeziune la nivel de 

comunitate 

Puncte slabe Riscuri 

- Exista un grad de segregare la nivel de 

comunitate, pe criterii etnice si sociale (Bora) 

dar si spatial (Bora, Slobozia Noua) 

-absenta/ gradul redus de cooperare si/ sau 

comunicare a institutiilor publice si a 

comunitatii deopotriva cu exteriorul  

-cultura civica slab dezvoltata, lipsa de 

implicare, dezinteres din partea comunitatii 

Proiecte anterioare în zona - Puncte tari Proiecte anterioare în zona - Oportunitati 
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-Expunerea si implicarea comunitatii in 

proiecte anterioare – o mai mare deschidere a 

acestora catre masurile si programele care ii 

vizeaza in viitor 

  

-Caracterul complementar al proiectelor 

derulate si al celor in desfasurare 

-Disponibilitate fonduri nerambursabile 

pentru proiecte destinate dezvoltarii 

oraselor 

-Efecte cuantificabile in planul instruirii, al 

atenuarii segregarii pe criterii etnice si 

sociale, al prevenirii abandonului scolar, care 

pot fi amplificate/ extinse/ maximizate prin 

noi interventii 

Proiecte anterioare în zona -Puncte slabe Proiecte anterioare în zona -Riscuri 

-alocare financiara per proiect insuficienta in 

raport cu nevoile reale  

-Comunicare dificila intre institutii, relatii de 

parteneriat cu mediul privat cvasiinexistente 

-Existenta unui grad de neimplicare a 

membrilor comunitatii, avand ca substrat 

neincrederea si convingerea – fara a avea un 

fundament real, ca „cei mai multi bani nu 

ajung la noi ci tot la cei care au...”  

 

4. Procesul de implicare a comunităţii 

4.1. Formarea și organizarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) - maximum 2 pagini 
In temeiul dreptului constitutional la asociere si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv 

si ale Statutului precum si ale O.G. 26/2000, privind asociatiile si fundatiile, republicata, in data de 

26.09.2017, 10 membri fondatori, s-au intrunit cu ocazia constituirii Asociatiei Grupului de 

Actiune Locala “SLOBOZIA 2017”, la sediul social din mun. Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, jud. 

Ialomita, hotarand de comun acord sa se constituie ca persoana juridica romana de drept privat, 

fara scop lucrativ. Acestia au raspuns pozitiv scrisorilor de invitatie trimise de catre Primaria 

Slobozia către toate instituțiile publice locale și județene relevante (ISJ, DGASPC, SPASS, AJOFM,  

DGEPS, etc), ONG-uri, reprezentanții sectorului privat, liderii de opinie din comunitățile 

marginalizate, fiindu-le prezentate scopul și obiectivele proiectului și invitate să își exprime 

interesul de a face parte din GAL.Totodata, in vederea infiintarii din punct de vedere juridic a 

Asociatiei Grupul de Actiune Locala ”Slobozia 2017”, Primaria Slobozia a încheiat contractul de 

asistență juridică nr. 052132/26.09.2017 cu Cab. Av. Taba Stanica,  care a realizat toate 

demersurile necesarepentru  înregistrarea/înființarea noului GAL în Municipiul Slobozia. Astfel: a 

elaborat actul constitutiv si statutul GAL, a întocmit și a depus la judecătorie dosarul de înființare 

GAL  (act constitutiv, statut, dovada rezervare denumire, Hotarare Consiliu Local, dovada 

constituirii patrimoniului, documente referitoare la membrii GAL), a elaborat Procesul Verbal al 

AGA pentru modificarea componentei AGA SI CD, a intocmit si a depus la judecatorie dosarul de 
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modificare GAL. Asociatia Grupul de Actiune Locala Slobozia 2017 a obtinut personalitate juridica 

conform hotararii Judecatoriei Slobozia nr 30 din 06.10.2017.  

In cadrul Asociatiei G.A.L. SLOBOZIA 2017 au fost desfasurate urmatoarele activitati:  

(a) A fost angajat personalul administrativ - un manager și un asistent administrativ, în baza unui 

proces transparent de recrutare, selecție și angajare si un facilitator comunitar;  

(b) A fost atribuit sediul social al GAL în teritoriul UAT în care funcționează GAL-ul;  

(c) A fost amenjat un birou funcțional iar bunurile achizitionate prin proiect au fost transferate 

spre utilizare de către GAL, pe întreaga durată de existență a parteneriatului; 

(d)  A fost elaborat un ROF care cuprinde: regulile privind înscrierea ca membru fondator/asociat 

în GAL a persoanelor fizice relevante, a reprezentanților sectorului privat și a societății civile; 

regulile asumate de GAL cu privire la exceptarea de la plata cotizației pentru membrii persoane 

fizice relevante; 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 

(e) A fost elaborata procedura GAL de prevenire a riscului de apariție a unui conflict de interese 

(f) A fost solicitata calitatea de operator 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 

(g) Asistentul administrativ al GAL a participat la cursuri de formare pentru îmbunătățirea 

competentelor în domeniile vizate de SDL/DLRC– evaluare de proiecte- 40 h cu module de 

dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și nediscriminare. 

(h) Au fost organizate 5 activitati de informare, comunicare si animare care au implicat atat 

reprezentanti ai institutiilor publice, mediului privat, societatii civile, cat si publicul larg, precum si 

3 intruniri publice ce au avut ca scop promovarea programului de finanțare a mecanismului DLRC, 

generând un proces de implicare civică la nivelul Municipiului Slobozia.  

In data de 27.11.2017 s-a modificat componenta Adunarii Generale a Asociatiilor si a Consiliului 

Director conform Procesului Verbal  al AGA nr 2/27.11.2017.  Modificarile aduse prin Procesul 

verbal au fost transpuse in Actul Constitutiv si in Statutul Asociatiei G.A.L. SLOBOZIA 2017, au fost 

atestate de avocat, conform OG nr.26/2000 si au fost depuse la Judecatoria Slobozia, cu numar de 

dosar 6113/312/2017. 

Asociatia G.A.L. SLOBOZIA 2017  respecta criteriile de organizare ale membrilor in Adunarea 

Generala si  de luare a deciziilor in Consiliul Director, dupa cum urmeaza:  

TIP PARTENER NUMAR MEMBRI la data infiintari 

06.10.2017 

NUMAR MEMBRI dupa 

implementare activitatilor de 

animare 27.11.2017 
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ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIILOR 

Institutii Publice 4 - 40 % din componenta AGA 6 - 40 % din componenta AGA 

Sector privat 2 (20% din componenta AGA) 3 (20% din componenta AGA) 

Societate civila 2 (20 % din componenta AGA 3 (20% din componenta AGA) 

Persoane fizice 2 (20 % din componenta AGA) 3 (20% din componenta AGA) 

TOTAL 10 15 

CONSILIUL DIRECTOR 

Institutii Publice 2 - 40 % din componenta CD 4 - 40 % din componenta CD) 

Sector privat 1 (20% din componenta CD) 2 (20% din componenta CD) 

Societate civila 1 (20 % din componenta CD 2 (20% din componenta CD) 

Persoane fizice 1 (20 % din componenta CD) 2 (20% din componenta CD) 

TOTAL 5 10 

 

ANEXA 7, ANEXA 8, ANEXA 9, ANEXA 10, ANEXA 11, ANEXA 12 

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 - maximum 2 pagini 

Pe intreaga perioada de derulare a Sprijinului Pregatitor personalul administrativ al Asociatiei 

G.A.L. Slobozia 2017 a derulat o serie de activitati de informare, comunicare si animare a care au 

implicat institutiile publice (de la nivel national, regional, judetean, regional sau local), precum si 

sectorul privat, ONG-urile si publicul larg. Astfel Asociatia G.A.L. Slobozia 2017 a organizat si a 

desfasurat 2 sedinte ale Consiliului Director in data de 27.10.2017 si  in data 04.12.2017, cu 

principale teme de discutie:   

1.delimitarea teritoriului SDL, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și declararea 

ZUM din teritoriu, precum și organizarea Studiului de referință- Sedinta 1;  

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 – Sedinta 2; 

3.identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în terit. SDL – Sedinta 2;  

4.prioritizarea propunerilor de proiecte prin consultări în terit. SDL, cu accent pe ZUM – Sedinta 2 

5.decizie finală cu privire la conținutul SDL și a listei indicative de intervenții – Sedinta 2.  

In cadrul sedintelor Consiliului Director, membrii au fost informati de catre facilitatorul comunitar 

cu privire la organizarea si de rezultatele celor 3 consultari-intruniri publice organizate in zonele 

ZUM, cu reprezentantii comunitatii din zone urbane marginalizate din Slobozia si au pus in discutie 

temele mai sus mentionate. In aceste sedinte Consiliul Director a aprobat: 
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- delimitarea teritoriului pentru Strategia pentru Dezvoltare Locala (SDL) sa fie reprezentat de 

teritoriul Muncipiului Slobozia, incluzand cele doua cartiere separate prin bariera naturala, 

cartierul Bora si Slobozia Noua. 

- Declararea zonelor urbane marginalizate care fac parte din teritoriul SDL sunt urmatoarele: Cod 

Mapa 926760007- Slobozia Bora, strazi componente: Alunului, General Magheru, Luncii, Maxim 

Gorki, Socului, Stinjenei, Vasile Roaita si Cod Mapa 926760005- Slobozia Bora,  strazi 

componente: General Magheru. 

- lista indicativa de interventii, precum si continutul Strategiei de Dezvoltare Locala  ce urmeaza a fi 

depus in cadrul  Etapei a II-a a Mecanismului DLRC privind depunerea si selectia Strategiilor de 

Dezvoltare Locala. 

Personalul GAL a organizat, in parteneriat cu diferiti actori relevanti de la nivel local 5 evenimente 

de informare, comunicare si animare destinate reprezentantilor instiutionali, ai sectorului privat si 

ai societatii civile. In data de 23.11.2017 la sediul ISJ, alaturi de Inspectoratul Scolar al Judetului 

Ialomita, a fost organizata Conferinta regionala privind ridicarea gradului de constientizare asupra 

accesului la justitie; Au participat 31 de cadre didactice de la nivel local si judetean care au fost 

informate cu privire la activitatile realizate in cadrul proiectului, precum si cu privire la demersurile 

realizate pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala. 

In data de 25.11.2017, la sediul Directiei Municipale pentru Cultura, Invatamant, Tineret si Sport 

Slobozia, reprezentatul G.A.L, in colaborare cu Partida Romilor filiala Ialomita, a fost organizat un 

eveniment destinat publicului larg care a avut ca principale teme asumarea identitatii si 

combaterea discriminarii. La eveniment au participat 70 de persoane, reprezentanti ai publicului 

larg care au fost informate cu privire la oportunitatile oferite de programul de finanțare și de 

mecanismul DLRC. 

Activitățile pentru copii organizate la sediul DGASPC (membru in GAL) in perioada 28-29.11.2017, 

au oferit un  bun prilej de a intra in contact cu un grup vulnerabil cu nevoi multiple, copii 

institutionalizati, fiind notate problemele acestora in vederea identificarii de solutii in activitatile 

viitoare ale Asociatiei. Totodata concursul de desene, organizat pentru copii din municipiu a 

crescut vizibilitatea proiectului și a obiectivelor sale. Pentru a avea o imagine a modului în care 

este perceput orașul Slobozia și mediul educațional în rândul locuitorilor din zonele ZUM au fost 

implicati si Mici cetateni ai zonelor ZUM, fiind aplicate chestionare la nivelul copiilor care parcurg o 

formă de învățămant primar sau gimnazial. 

Pentru organizarea atat a activitatilor de animare, cat si a intrunirilor publice G.A.L. SLOBOZIA 

2017 a implicat mai multi voluntari din rândul locuitorilor de pe teritoriul SDL, creandu-se astfel o 

rețea de multiplicatori de informații, voluntarii noștri, provenind atât din comunitatea Roma cât și 

non-Roma oferind informații despre program, proiect și activitățile sale tuturor persoanelor cu 

care au intrat în contact pe parcursul activităților.Publicul larg a avut acces la informatii cu privire 
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la activitatile proiectului pe pagina web a Primariei Muncipiului Slobozia, in cadrul unei sectiuni 

distincte alocate GAL-ului, in care cetatenii au putut semnala situatii de discriminare, coruptie, 

violenta, abuz sau exploatare disponibila la: http://sloboziail.ro/fonduri/gal2017.html. A fost 

realizat un cont de Facebook, in vederea construirii de retele in mediul virtual care sa promoveze 

cat mai bine activitatile G.A.L. SLOBOZIA 2017 disponibil la:https:// www.facebook.com/Asociatia-

Grup-de-Actiune-Locala-Slobozia-2017-18717354864724 72/.Locuitorii municipiului Slobozia, in 

special locuitorii din ZUM-urile selectate au putut să-și exprime în mod direct opiniile prin: 

participarea la 3 întruniri publice, transmiterea de email-uri la adresa galslobozia2017@gmail.com, 

transmitere de mesaje pe pagina de facebook a Asociatiei sau prin cele două Cutii ale Cetățeanului 

amplasate la sediul Primăriei Slobozia și la Scoala Gimnaziala din Bora (situata in zona ZUM), prin 

cereri scrise depuse la sediul Primăriei sau la GAL sau prin întâlniri directe cu echipa de proiect.  

Reprezentarea ZUM in cadrul Consiliului Director este de minim 20 %, ZUM fiind reprezentat de 2 

persoane  fizice din cele 10 persoane fizice si juridice, după cum reiese din tabelul de mai jos.  

Nr crt Membru CD Observații  cu privire la apartenența la ZUM/ZUF 

1 Rusu Chira Domiciliu in ZUM Bora, str Gen. Magheru nr 110 

2 Iarca Emilia Domiciliu in ZUM Bora, str Gen. Magheru nr 110 

ANEXA 13, ANEXA 14 

4.2.2 Mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială  

- maximum 3 pagini 

Activitatea de informare, comunicare si animare a fost planificata in functie de nevoile si specificul 

populatiei vizate in cadrul Sprijinului Pregatitor. Conform Studiului de referinta, la nivelul 

comunitatii SDL, cu precadere in ZUM-uri,  se inregistreaza probleme legate de marginalizarea 

sociala la care locuitorii sunt supusi, acestia fiind deseori etichetati de catre restul populatiie din 

SDL, tocmai pentru motivul domiciliului. Apartenenta la comunitatea marginalizata actioneaza si 

ca un factor de unitate. Marginalizarea e manifestata sub toate aspectele: educationale, sociale, 

de la participarea la diverse evenimente si pana la interviul de angajare. In interiorul comunitatii se 

observa inca pastrarea cutumelor sociale traditionale conform carora responsabil pentru veniturile 

familiei este barbatul, in timp ce femeia se ocupa de treburile gospodariei si de copii. 

Exista o lipsa de incredere cronica in autoritati, in “ceilalti”, fiind sub impactul multelor experiente 

negative in interactiunea cu persoane/ institutii “din afara Bora”. 

In ceea ce priveste relatia comunitatii cu autoritatile prin prisma accesului la utilitati, una dintre 

cele mai grave probleme cu care se confrunta locuitorii muncipiului Slobozia din zonele limitrofe 

este lipsa racordarii la utilitati a locuintelor. Un exemplu concret in acest sens este zona urbana 

marginalizata Bora, unde locuitorii apreciaza ca lipsa electricitatii, a gazelor sau a canalizarii si a 

apei potabile sunt factori esentiali care le influIenteaza negativ conditiile de trai. Incalzirea 

http://sloboziail.ro/fonduri/gal2017.html
mailto:galslobozia2017@gmail.com
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majoritatii covarsitoare a gospodariilor din aceste zone defavorizate se face cu lemne iar pretul 

lemnului este unul ridicat si oscilant. In aceste conditii, o buna parte din locuitorii din ZUM, nu isi 

pot permite incalzirea adecvata a locuintelor. O buna parte dintre casele din zonele limitrofe ale 

municipiului Slobozia au grupuri sanitare amenajate in curti, in conditii improprii,  si/ sau bucatarii 

improvizate, ca urmare a absentei racordarii locuintelor la apa si canalizare. In ceea ce priveste 

reteaua de drumuri, aceasta este adecvata la nivelul teritoriului SDL in ansamblul sau, fiind insa 

necesare reparatii si intretinerea acestora. In acelasi timp, la nivelul zonelor limitrofe – cum este 

cartierul Bora, nu sunt suficiente drumuri amenajate si asfaltate, trotuare si treceri de pietoni.. 

Absenta unei treceri de pietoni in zone precum cea cu unitati comerciale din cartierul Bora a 

reprezentat cauza unor accidente rutiere in care au fost implicati si copii. Daca in zona functionala, 

accesul la produsele alimentare si non alimentare este apreciat ca fiind unul facil, in zonele 

defavorizate, acesta este nesatisfacator. in aceste zone sunt putine magazine, aprovizionate 

deficitar si unde produsele au preturi de vanzare mai mari decat in „centru” si sunt de multe ori 

expirate, neexistand un control al autoritatilor pentru depistarea produselor cu valabilitatea 

depasita. In ceea ce priveste accesul la serviciile de sanatate nu sunt suficienti medici de familie in 

localitate. In zona Bora, nu mai exista medic de familie. Locuitorii Sloboziei nu sunt familiarizati cu 

investigatiile medicale complexe si nici nu vad necesitatea acestora. 

Centrul Multifunctional Cartier Bora este rezultatul unui proiect realizat in anul 2012 in cadrul 

„Programului De Interventii Prioritare” finantat de Guvernul Romaniei prin Fondul Roman de 

Dezvoltare Sociala. Parteneri ai proiectului au fost Primaria Municipiului Slobozia, Grupul de 

initiativa al rromilor din cartierul Bora si Organizatia „Dreptate si Fratie” Ialomita. Incepand cu data 

de 03.01.2013 centrul gazduieste zilnc inmedie 45 de beneficiari, copii inscrisi la Scoala Gimnaziala 

Cartier Bora, cu varste cuprinse intre 6 ani si 12 ani, de la grupa 0 la clasa a IVa. In cadrul centrului 

se asigura promovarea dreptului fiecarui copil de a si pastra relatiile cu familia. Acesta se 

realizeaza oferind servicii adecvate familiei in situatii de risc de abandonare a copilului, pentru ca 

ea sa fie capabila sa-si indeplineasca responsabilitatile legate de ingrijirea, securitatea si educatia 

copilului.  Prin crearea acestui centru s-a urmarit mentinerea copilului in mijlocul familiei sale 

naturale si dezvoltarea unor relatii armonioase intre parinti si copii. Totodata, se ofera o 

alternativa copiilor de a-si petrece timpul liber. Participand la programele create special pentru ei, 

ce se desfasoara in Centrul Multifunctional, copii nu numai ca invata sa isi petreaca timpul liber 

intr-un mod placut dar si util, dar si recupereaza si ramanerile in urma la invatatura sau 

aprofundeaza cunostintele scolare prin programul „scoala dupa scoala” descoperindu-si totodata 

talentele si abilitatile. Toate acestea au repercursiuni pozitive asupra formarii personalitatii 

copiilor recunoscute la nivel de comunitate. Există și știri pozitive, despre proiecte de succes ale 

membrilor comunității sau despre reprezentanți ce pot fi considerați modele, care sunt promovați 

pentru a le oferi exemple de urmat copiilor și tinerilor. 
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In vederea realizarii activitatilor de informare, comunicare si animare a fost angajat un facilitator 

comunitar care a pariticpat activ la toate evenimentele organizate cu si pentru persoanele aflate in 

risc de saracie sau de excluziune sociala. Asadar pentru mobilizarea comunităților au fost cooptate 

persoane resursă și lideri de pe teritoriul SDL, atât din ZUM, cât și din zona funcțională. Pe lângă 

liderii comunității, s-au identificat  persoane resursă valoroase în rândul femeilor. Astfel au fost 3 

întruniri publice la care au participat minimum 50 de persoane din ZUM, din care cel puțin  40% 

femei și 20% tineri (16-29 ani). Organizatorii au asigurat participarea rezidenților romi, numărul  

acestora fiind corespunzător cu ponderea lor în populația totală a ZUM. La întrunirile publice au 

fost invitați, în calitate de observatori, reprezentanți ai AMPOR/ADR și AM/OIPOCU. Întâlnirile s-au 

derulat după cum urmează: 

1. I.P.1: delimitarea teritoriului SDL, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și 

declararea ZUM din teritoriu, precum și organizarea Studiului de referință;  

2. I.P.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; 

3. I.P.3: 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; decizie finală cu privire la conținutul SDL și a listei indicative de intervenții.  

Totodată, persoanele din comunitate au fost consultate în vederea realizării cercetării calitative a 

Studiului de referință, ei fiind actorii principali în 2 din cele 3 focus-grup-uri în vederea identificării 

problemelor comunitare din perspectiva cetățenilor legate de infrastructură și locuințe, educație și 

statut ocupațional, venituri si cheltuieli ale gospodăriilor, educație, accesul la servicii publice, 

organizarea și relațiile la nivelul comunității, relațiile din afara comunității și imaginea publica a 

zonei. Totalitatea activitatilor de animare organizate in teritoriul SDL cu precadere in zonele ZUM 

avut un caracter inovativ și s-a realizat prin derularea de către Facilitatori a evenimentelor și 

acțiunilor stabilite: 3 intruniri publice, 2 evenimente de informare cu participarea reprezentantilor 

institutionali, ai societatii civile si ai publicului larg, 1 concurs de desene, 1 atelier cu copii 

provenind din mediul institutionalizat, micul cetatean – implicarea copiilor, locuitori ai zonelor 

ZUM. În cadrul activitatilor de animare s-au plasat și cele 2 cutii ale cetățenilor în care comunitatea 

(atât adulți, cât și copii) au introdus sugestii, propuneri, probleme, reclamații etc. Toate activitățile 

au fost realizate cu participarea unui grup de voluntari reprezentanți ai comunității Roma, precum 

și cu tineri ce locuiesc pe teritoriul SDL, în ZUM-uri sau frecventează cursurile unor unități de 

învățământ din teritoriul țintă vizat. 

Tabel 5. Evoluția numărului de membri ai Adunării Generale GAL 

Parteneri locali Număr membri 

AGA  la data 

Număr membri 

AGA după 
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înființării 

( 26 - 09 - 2017) 

implementarea 

activităților de 

animare/mobilizare 

(04-12-2017)  

Autorităţi locale 1  1 

Sector public 3  5 

Sector privat 2  3 

Societate civilă 2  3 

Cetățeni de pe raza ZUM 0  2 

Cetățeni de pe raza teritoriului SDL 2  1 

Persoane aparținând minorității roma 0  1 

Tineri (16-29 ani) 0  0 

Reprezentanţi ai grupului țintă (persoane aflate în risc 

de sărăcie  sau excluziune socială) 

1  2 

Femei 2  3 

ANEXA 15, ANEXA 16  

5. Obiectivele SDL - maximum 4 pagini 

În acest subcapitol sunt prezentate atât obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală, cât și 

obiectivele specifice ale acesteia, identificate în urma analizei diagnostic realizate. 

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 Zona Urbană 

Marginalizată. 

Obiectivele specifice sunt prezentate conform următoarelor sectoare: infrastructură, mobilitate 

urbană, spații publice urbane, locuire, ocupare, educație, acces la servicii,   comunitate și imagine 

publică. Acestea au fost identificate în urma unui larg proces consultativ, concretizat în: 

➢ Sondaj în gospodării realizat în vederea elaborării Studiului de referință, în zonele urbane 

marginalizate și în zonele urbane funcționale aferente; 

➢ 2 focus-grupuri organizate cu participarea locuitorilor zonelor urbane marginalizate; 

➢ 1 focus-grup organizat cu participarea reprezentanților instituționali și specialiștii de la nivel 

local; 

➢ 3 întruniri comunitare, organizate de facilitator, la care au participat locuitori ai zonelor urbane 

marginalizate;  

➢ 5 evenimente de informare, comunicare și animare a partenerilor institutionali, ai sectorului 

privat și ai societății civile 
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➢ participarea în Comitetul Director al GAL a  2 reprezentanți din cadrul comunităților din ZUM.  

Astfel, principalele probleme și nevoi identificate, cărora se adresează obiectivele strategice ale 

SDL sunt: 

➢ Starea precară a locuințelor, datorată stării infrastructurii de utilități și a gradului de degradare 

al blocurilor;  

➢ Starea necorespunzătoare a infrastructurii rutiere din zona SDL; 

➢ Riscul de abandon școlar în rândul copiilor și tinerilor; 

➢ Dificultățile în găsirea și menținerea unui loc de muncă stabil; 

➢ Nivelul scăzut al veniturilor; 

➢ Numărul redus al parcurilor cu locuri de joacă pentru copii; 

➢ Suprafață redusă a spațiilor verzi; 

➢ Deficitul de educație al adulților; 

➢ Accesul redus la serviciile medicale. 

Toate aceste obiective specifice ale SDL au fost definite astfel încât să răspundă nevoilor și 

problemelor majore semnalate, cu luarea în considerare a oportunităților și a punctelor tari 

evidențiate în cadrul analizei SWOT. 
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Îmbunătăţirea condițiilor de locuire, precum și a 

accesului la servicii de infrastructură și utilități 

publice  în comunităţile marginalizate 

X X  X      

2017-

2023 

Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban 

din zonele urbane marginalizate, în vederea 

creșterii calității vieții locuitorilor 

  X       

2017-

2023 

Creşterea accesului și participării pe piaţa muncii 

a persoanelor aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială 

    X X    

2017-

2023 

Creșterea accesului la educația timpurie a copiilor 

din grupurile dezavantajate, precum și a accesului 
     X    

2017-

2023 
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și participării în învățământul primar și secundar 

Creşterea accesului la servicii de sănătate si 

îmbunătăţirea stării de sănătate a persoanelor 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

      X X  

2017-

2023 

Creșterea gradului de conștientizare asupra 

problemelor existente și promovarea 

voluntariatului pentru rezolvarea acestora 

  X   X  X  

2017-

2023 

Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane 

marginalizate 
        X 

2017-

2023 

O.S. 1. Îmbunătăţirea condițiilor de locuire, precum și a accesului la servicii de infrastructură și 

utilități publice  în comunităţile marginalizate 

Obiectivul specific al SDL se corelează cu obiectivul specific cuprins in Strategia Naţională privind 

Incluziunea Socială si Reducerea Sărăciei, la capitolul 2.6 Locuire, pct. 2.6.1 ”creşterea 

accesibilității și îmbunătățirea calității locuințelor, în special pentru populația vulnerabilă” și 

pct.2.6.2. ”dezvoltarea sectorului locuirii sociale”.  De asemenea, obiectivul specific se mai 

corelează cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 

minorității rome pentru perioada 2014-2020 - Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în comunităţile 

locale defavorizate din punct de vedere economico-social, precum şi asigurarea accesului la 

servicii publice şi mica infrastructură. 

O.S. 2. Reabilitarea și amenajarea spațiului public urban din zonele urbane marginalizate, în 

vederea creșterii calității vieții locuitorilor 

Obiectivul specific al SDL se corelează cu obiectivul specific cuprins în Strategia Naţională privind 

Incluziunea Socială si Reducerea Sărăciei, la capitolul 2.6 Locuire, pct. 2.6.1 ”creşterea 

accesibilității și îmbunătățirea calității locuințelor, în special pentru populația vulnerabilă” și 

pct.2.6.2. ”dezvoltarea sectorului locuirii sociale”.  Totodată, obiectivul se corelează cu Strategia 

Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru 

perioada 2014-2020 - Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în comunităţile locale defavorizate din 

punct de vedere economico-social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mica 

infrastructură. 

O.S. 3. Creşterea accesului și participării pe piaţa muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială 

Obiectivul specific al SDL în domeniul ocupare se corelează cu obiectivul specific cuprins în 

Strategia Naţională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei, la capitolul 2.1. Ocuparea 

forţei de munca, pct. 2.1. ”prevenirea șomajului și creșterea ocupării forței de muncă în rândul 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru populația vulnerabilă”.   De asemenea, 

obiectivul se corelează cu Strategia națională de ocupare a forței de muncă, O1. Creșterea ocupării 
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în rândul tinerilor și prelungirea vieții active a persoanelor în vârstă, subsumând următoarele 

direcții de acțiune 1.1. Diminuarea șomajului în rândul tinerilor și a numărului de tineri din 

categoria NEETs (care nu sunt în ocupare, educație sau formare). 1.2. Creșterea participării pe 

piața muncii a persoanelor în vârstă. 

O2. Îmbunătățirea structurii ocupaționale și participării pe piața muncii în rândul femeilor și 

persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, cuprinzând următoarele direcții de acțiune: 2.1. 

Reducerea ocupării în agricultura de subzistență și facilitarea relocării acestei resurse umane către 

activități non-agricole. 2.2. Creșterea participării femeilor pe piața muncii, inclusiv prin măsuri 

suport de reconciliere a vieții profesionale cu cea de familie. 2.3. Creșterea participării persoanelor 

aparținând grupurilor vulnerabile pe piața muncii prin dezvoltarea de măsuri care să combine 

suportul social cu activarea. 

O.S. 4. Creșterea accesului la educația timpurie a copiilor din grupurile dezavantajate, precum și a 

accesului și participării în învățământul primar și secundar 

Obiectivul specific al SDL în domeniul educaţie se corelează cu obiectivul specific cuprins in 

Strategia Naţională privind Incluziunea Socială si Reducerea Sărăciei, la capitolul Educaţie, 

pct.2.4.5 ”creşterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la educaţie de calitate”.  Obiectivul 

specific se mai corelează și cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români 

aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020 – creșterea nivelului de incluziune 

educațională a cetățenilor români aparținând minorității rome la un nivel similar cu cel al restului 

populației, precum și cu Strategia Națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 

2014-2020 – respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații 

vulnerabile.  

O.S. 5. Creşterea accesului la servicii de sănătate si îmbunătăţirea stării de sănătate a  persoanelor 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

Obiectivul specific al SDL în domeniul sănătate se corelează cu obiectivul specific cuprins in 

Strategia Naţională privind Incluziunea Socială si Reducerea Sărăciei, la capitol 2.5 Sănătate  - 

asigurarea accesului grupurilor sărace sau vulnerabile la servicii de sănătate de bună calitate, 

dezvoltarea serviciilor sociale integrate la nivel comunitar, creșterea importanței programelor 

țintite către grupurile vulnerabile, consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivelul 

comunității și îmbunătățirea furnizării de servicii de sănătate în arii de intervenție relevante pentru 

grupurile sărace sau vulnerabile. Pe de altă parte, obiectivul se corelează și cu Strategia Guvernului 

României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-

2020 - îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor români aparținând minorității rome prin 

creșterea accesului la servicii de sănătate preventive şi curative. 

O.S. 6. Creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor existente și promovarea 

voluntariatului pentru rezolvarea acestora 
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Obiectivul specific al SDL în domeniul comunitate se corelează cu obiectivul specific cuprins in 

Strategia Naţională privind Incluziunea Socială si Reducerea Sărăciei, la capitolul Participare 

socială, pct. 2.7.2. ”creşterea tolerantei și reducerea discriminării”, îmbunătățirea climatului social 

și creșterea încrederii în instituțiile statului, creșterea participării la activități de voluntariat cu și 

pentru grupurile vulnerabile și responsabilizarea şi creșterea implicării în luarea deciziilor care 

afectează comunitățile sărace și marginalizate prin participare socială activă. Corelarea se face și 

cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome 

pentru perioada 2014-2020 - îmbunătățirea situației sociale a categoriilor defavorizate, inclusiv a 

romilor, în domeniile: dezvoltare comunitară, protecția copilului, justiție şi ordine publică. De 

asemenea, obiectivul se corelează și cu Strategia Națională pentru protecția și promovarea 

drepturilor copilului 2014-2020 - prevenirea şi combaterea oricăror forme de violență. 

O.S. 7. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate. 

Obiectivul specific al SDL în domeniul imagine publică se corelează cu obiectivul specific cuprins in 

Strategia Naţională privind Incluziunea Socială si Reducerea Sărăciei, la capitolul Participare 

socială, pct. 2.7.2. ”creşterea tolerantei și reducerea discriminării, precum și cu elemente din 

capitolul 2.3. Servicii sociale, pct. 2.3.6 ”dezvoltarea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile”.  

 

 

6. Planul de acțiune SDL 

6.1 Ce măsuri sunt necesare 

6.1.1 Sinteza problemelor și măsurilor necesare, grupurile țintă - maximum 3 pagini 

În urma analizei diagnostic realizate, au fost identificate, prin prisma locuitorilor Municipiului 

Slobozia, probleme similare. În acest subcapitol sunt prezentate principalele probleme identificate, 

precum și măsurile propuse pentru fiecare dintre acestea. Problemele sunt prezentate conform 

următoarelor sectoare: infrastructură, mobilitate urbană și locuire, spații publice urbane, ocupare, 

educație, acces la servicii, comunitate și imagine publică, fără ca această enumerare să reprezinte 

o prioritizare a măsurilor ce trebuie întreprinse.  

• Infrastructură -Problema: Starea deficitară a infrastructurii de utilități  

Descriere: Cea mai mare marte a locuitorilor din Municipiul Slobozia au semnalat drept una dintre 

principalele probleme care afectează infrastructura de locuit, lipsa intervențiilor pentru 

întreținerea și repararea instalațiilor comune din blocuri. De asemenea, aceștia au subliniat ca 

importantă problema apei potabile. 

Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Acțiuni de înlocuire parțială a rețelei de aducțiune a apei 

Măsuri propuse: Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor comune, investiții în 

stația de tratare a apei potabile 
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Resurse disponibile: Instituții publice, ONG-uri, mediul privat 

Problema: Starea deficitară a izolației locuințelor 

Descriere: Problemele sesizate în legătură cu infrastructura de locuit se referă la nivelul de 

încălzire a locuinței, precum și la nivelul scăzut al protecției împotriva zgomotelor exterioare, 

aspecte care sunt în strânsă legătură cu izolarea exterioară insuficientă a blocurilor de locuințe. 

Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU 

Măsură propusă: Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale. 

Resurse disponibile: Instituții publice, ONG-uri, mediul privat 

• Mobilitate urbană și locuire -Problema: Starea necorespunzătoare a infrastructurii rutiere  

Descriere: Infrastructura rutieră din teritoriul SDL este într-o stare avansată de degradare, fiind 

necesare lucrări de modernizare și reabilitare. 

Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU 

Măsură propusă: Reabilitarea infrastructurii rutiere. 

Resurse disponibile: Instituții publice, ONG-uri, mediul privat 

Problema: Lipsa curățeniei spațiilor comune și aspectul exterior al blocului. 

Descriere: Cetățenii au semnalat faptul că starea spațiilor comune de locuit, cât și a spațiilor din 

imediata apropiere a blocurilor, necesită îmbunătățiri, în sensul menținerii curățeniei, reabilitării 

fațadelor, precum și a necesității îngrijirii spațiilor verzi aferente acestora. Proiecte/acțiuni 

întreprinse anterior: NU 

Măsuri propuse:  Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale; Acțiuni de 

salubrizare și igienizare a zonelor aparținând ZUM;Campanii de conștientizare, informare privind 

starea de sănătate, reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor 

Resurse disponibile: Instituții publice, ONG-uri, mediul privat 

• Spații publice urbane - Problema: Număr redus locuri de joacă și spații verzi 

Descriere: În ZUM nu există locuri de joacă amenajate pentru copii, iar suprafața spațiilor verzi 

este insuficientă pentru menținerea unei stări de sănătate optime, activitati recreationale  

Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU 

Măsură propusă: Amenajarea de locuri de joacă pentru copii și spații verzi. 

Resurse disponibile: Instituții publice, ONG-uri, mediul privat 

Problema: Lipsa unor sisteme organizate, educaționale și sociale 

Descriere: O altă problemă sesizată de locuitorii ZUM-urilor o reprezintă absența cadrului și a 

resurselor necesare de a organiza activități de tip “a doua șansă”, de consiliere, mediere și 

orientare profesională. Acest aspect ar putea conduce inclusiv la strângerea legăturilor sociale în 

interiorul zonei și chiar cu locuitorii zonei funcționale. 

Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Crearea Centrului Multifuncțional Bora 
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Măsură propusă: Extinderea Centrului Multifuncțional pentru desfășurarea de activități educative, 

culturale, recreative și sociale, adresate tuturor categoriilor de vârste. 

Resurse disponibile: Instituții publice, ONG-uri, mediul privat 

• Ocupare - Problema: Dificultățile în găsirea și menținerea unui loc de muncă stabil  

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 60%, în cele două ZUM-uri incluse în teritoriul SDL. Acest 

procent este determinat de nivelul redus de educație al adulților, precum și de refuzul acestora de 

a conștientiza importanța continuării educației pentru creșterea nivelului de calificare. De 

asemenea, marginalizarea determinată de etnie, cât și de faptul că locuiesc în ZUM-uri, duce la 

creșterea numărului celor care nu urmează o formă de educație sau nu sunt activi pe piața muncii. 

Ca urmare, aceste persoane nu înregistrează venituri sau beneficiază de venituri mici, fapt care 

generează un nivel de trai scăzut. 

Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU 

Măsuri propuse: Acţiuni de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunităţii;Sprijin pentru 

accesul și/sau menţinerea pe piața muncii;Sprijin pentru facilitarea și intermedierea accesului pe 

piaţa muncii 

Resurse disponibile: Instituții publice, ONG-uri, mediul privat 

• Educație - Problema: Riscul de abandon școlar copii si tineri, nivel scăzut de educație al 

adulților 

Descriere: Riscul de abandon școlar este cauzat în primul rând de lipsurile materiale ale familiilor, 

numărul mare de copii, precum și nivelul scăzut de educație al părinților 

Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: Activități de genul “școală după școală” derulate în cadrul 

Centrului Multifuncțional Bora 

Măsură propusă: Sprijin pentru creșterea accesului și participării la învățământul primar și 

secundar prin măsuri adaptate nevoilor comunităţii 

Resurse disponibile: Instituții publice, ONG-uri, mediul privat 

• Acces la servicii - Problema: Accesul limitat la servicii sociale  

Descriere: Locuitorii din ZUM-uri au evidențiat faptul că întâmpină greutăți în completarea și 

depunerea dosarelor în vederea obținerii unor drepturi sociale și subliniază faptul că se simt 

discriminați în relația cu instituțiile statului. 

Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU 

Măsuri propuse: Sprijin pentru creșterea accesului la serviciile de informare și consiliere;Crearea 

unor rețele de sprijin pentru persoanele asistate prin promovarea și dezvoltarea 

voluntariatului;Acţiuni specifice de prevenire și combatere a discriminării în accesul la servicii 

publice, locuire, ocupare, educaţie, sănătate și viaţă publică 

Resurse disponibile: Instituții publice, ONG-uri, mediul privat 



 

61 

 

 

Problema: Accesul redus la servicii medicale 

Descriere: Accesul redus la serviciile medicale este determinat de numărul redus de persoane care 

care au calitatea de asigurat și care sunt înscrise la un medic de familie. Această problemă este 

corelată direct cu lipsa locurilor de muncă și cu insuficiența veniturilor. 

Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU 

Măsuri propuse: Acțiuni de conștientizare a necesității și importanței menținerii sănătății 

Resurse disponibile: Instituții publice, ONG-uri, mediul privat 

• Imagine publică - Problema: Percepția negativă asupra zonei 

Descriere: ZUM-urile sunt percepute ca zone generatoare de probleme sociale, medicale, 

educaționale, deși nu există conflicte între locuitorii din ZUM și ZUF aferent, aceste zone sunt 

evitate, prin urmare, imaginea zonei este negativă.  

Proiecte/acțiuni întreprinse anterior: NU 

Măsuri propuse: Acţiuni specifice de prevenire și combatere a discriminării în accesul la servicii 

publice, locuire, ocupare, educaţie, sănătate și viaţă publică;Extinderea Centrului Multifuncțional 

pentru desfășurarea de activități educative, culturale, recreative și sociale, adresate tuturor 

categoriilor de vârste. 

Resurse disponibile: Instituții publice, ONG-uri, mediul privat 

ANEXA 17 

6.1.2 Corelarea cu documentațiile strategice, inclusiv cu Planul de Mobilitate Urbană 

- maximum 0,5 pagină 

Obiectivele strategice, acțiunile și proiectele/măsurile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală au 

fost incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, astfel: 

Masura stabilita  Documentul 

strategic 

Corespondența cu măsura din documentul 

strategic 

Reabilitarea infrastructurii rutiere PMUD S41, Program multianual de întreținere și 

modernizare a străzilor din Municipiul 

Slobozia (etapa I 2017-2020) - 20 km 

 

Astfel, măsurile legate de reabilitarea infrastructurii rutiere pe străzile din zonele urbane 

marginalizare sunt corelate cu măsura S41 din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă: "Program 

multianual de întreținere și modernizare a străzilor din Municipiul Slobozia (etapa I 2017-2020) - 

20 km".  

6.1.3 Contribuţia măsurilor la temele secundare FSE - maximum 1,5 pagini 

Măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare locală ating în mod direct temele secundare FSE, în 

special aspectele legate de respectarea principiului egalităţii și nediscriminării în raport de 
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formarea competențelor și îmbunătăţirea serviciilor publice adresate grupurilor vulnerabile în 

special comunităților de romi.  

SDL vizează măsuri de formare a personalului din cadrul autorităţilor locale cu privire la fenomenul 

segregării rezidențiale, prevenirea și combaterea discriminării în domeniul locuirii, creşterea 

gradului de conştientizare și informare a comunităților de romi cu privire la protecţia socială în 

domeniul locuirii și dreptul la nediscriminare, creşterea gradului de conştientizare și informare a 

comunităților de romi cu privire la protecţia împotriva discriminării la locul de muncă, formarea 

continuă a personalului didactic inclusiv personalul cu funcţie de conducere cu privire la 

fenomenul segregării şcolare, prevenirea și combaterea discriminării în domeniul educaţiei, măsuri 

de formare continuă a personalului medical cu privire la prevenirea și combaterea discriminării și 

grupuri vulnerabile, creşterea gradului de conştientizare și informare a comunităților de romi cu 

privire la drepturile pacientului, conştientizare și promovarea respectării principiului non-

discriminării prin formarea continuă a organelor responsabile de aplicarea legii și ordine publică.   

SDL vizează măsuri care răspund unor probleme sociale avănd ca scop identificarea unor soluţii 

care să permită realizarea unei schimbari. Astfel, se va crea „Frigiderul comunitar” care va fi 

amplasat in cadrul centrului comunitar accesibil în cadrul căruia se vor dona de către localnici, 

fime, restaurante, depozite, ferme agricole alimente care prisosesc şi care vor putea fi oferite 

persoanelor aflate în dificultate. Se va crea un program prin care acest concept va fi popularizat la 

nivel local atât cetatenilor cât si mediului de afaceri. 

În completarea aceluiasi centru se va crea „Magazinul caritabil” unde se vor dona de către 

persoane fizice şi juridice alimente neperisabile, produse igienico-sanitare, rechizite, cărti, jucării/ 

accesorii pentru copii, materiale de birotică şi papetărie, produse pentru construcţii/amenajări 

spaşii de locuit, seminşe pentru cultivarea de legume, pomi fructiferi etc. Acest concept se va face 

cunoscut atât în rândul persoanelor fizice/juridice care pot dona cât şi în rândul potenşialilor 

beneficiari avand ca principal mesaj „pot oferi ţi pot primi”. Astfel, fiecare beneficiar al ajutorului 

primit va putea reintoarce sprijinul primit prin activităşi desfăşurate în folosul comunităşii şi 

pentru comunitate. 

Cele două măsuri care se vor realiza vor permite conştientizarea de către comunitate a nevoilor 

sociale cu care se confrunta cetăţenii din comunitatea marginalizată, modul prin care ei pot 

interveni personal şi felul în care aceste actiuni se vor reintoarce către comunitate. 

In cadrul Politicii de Coeziune un rol important este deţinut de sprijinirea UE către o economie cu 

emisii reduse de dioxid de carbon conform prevederilor din Strategia  Uniunea Energetica. 

Vor fi identificate investiţiile necesare la nivelul administraţiei locale in eficientizarea energetică a 

clădirilor, în energia din surse regenerabile şi în transportul urban durabil.  

Vor fi realizate acţiuni de îmbunătăţire a izolatiei termice şi hidroizolarea amvelopării clădirii, 

sarpantelor şi invelitoarelor.Se vor realiza măsuri de extindere/reîntregire a sistemului de iluminat 
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public. Vor fi întreprinse măsuri de eficientizare a iluminatului public inlcusiv prin reabilitarea 

instalaţiilor electrice- stălpi, reţele etc. 

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv şi eficient, precum şi prin 

crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale se va diminua semnificativ traficul rutier şi 

emisiile de echivalent CO2 în oras. 

6.1.4 Contribuţia măsurilor la temele orizontale- maximum 1 pagină 

Măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare locală contribuie la temele orizontale, în particular 

egalitate de șanse, non-discriminare precum și dezvoltarea durabilă.  

Strategia de Dezvoltare Locală abordează în mod direct problematica discriminării comunităților 

de romi la nivel local și propune un set de măsuri specifice. În domeniul locuire măsurile 

preconizate au în vedere măsuri de formare a personalului din cadrul autorităţilor publice locale și 

de creşterea gradului de conştientizare și informare a comunităților de romi.  

În domeniul ocupării forţei de muncă măsurile propuse sunt axate spre creşterea gradului de 

conştientizare și informare a comunităților de romi cu privire la protecţia împotriva discriminării la 

locul de muncă. În domeniul educaţie măsurile vizează campanii de prevenire a discriminării și de 

promovare a diversităţii și principiilor de incluziune şcolară versus segregare şcolară a copiilor romi 

și măsuri de formare a cadrelor didactice cu privire la segregarea în educaţie și combaterea 

discriminării.  

În domeniul sănătate o serie de măsuri vizează programe de formare continuă a cadrelor medicale 

precum și măsuri de informare si conştientizare publică adresate comunităților de romi. În 

legătură cu domeniul comunitate și imagine publică SDL vizează măsuri de promovare a 

drepturilor omului și non-discriminarea în relaţia organelor de aplicare a legii și ordine publică prin 

măsuri de conştientizare, informare și formare profesională.     

Măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare locală sunt de natură a contribui la dezvoltarea 

durabilă. În esență, măsurile de reabilitare a infrastructurii rutiere, de modernizare a sistemului de 

alimentare cu apă și canalizare, de reabilitate a blocurilor de locuințe sociale, de reabilitare și 

extindere a iluminatului public au un impact pozitiv asupra dezvoltării comunităţii locale fără a 

produce consecinţe negative asupra mediului, utilizării resurselor sau cu rezultat negativ asupra 

atenuării efectelor schimbărilor climatice.  

Măsurile de reabilitare precum și cele de creare a spațiilor verzi vor contribui la diminuarea riscului 

de poluare, creşterea gradului de siguranţă a comunităţii locale și revitalizarea zonelor în care se 

implementează SDL. Campaniile de salubrizare si igienizare a zonelor în care se implementează 

SDL, cu implicarea comunităţii au ca obiectiv responsabilizarea comunităţii față de mediul 

înconjurător precum și gestionarea eficientă a deșeurilor. Măsurile de stimulare și promovare a 

inițiativelor antreprenoriale și de formare profesională, de promovare a burselor de muncă pentru 

comunităţi marginalizate, măsurile de creştere a accesului la educaţie, servicii sociale și de 
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sănătate contribuie în mod direct la dezvoltarea durabilă prin promovarea incluziunii sociale și 

creşterea calităţii vieţii. 

6.1.5 Combaterea segregării rezidențiale- maximum 1 pagină 

Măsurile cuprinse în SDL vizează ridicarea standardului de calitate a vieţii a comunităților 

dezavantajate prin aducerea cadrului de infrastructură la nivelul celui din comunitatea locală. Pe 

anumite sectoare din ZUM se are în vedere reabilitarea infrastructurii rutiere, reabilitarea și 

modernizarea sistemului de canalizare și alimentare cu apă, reabilitarea și extinderea iluminatului 

public. Distinct de aceste măsuri, se are în vedere reabilitarea și modernizarea unui bloc de 

locuințe sociale. Aceste măsuri de reabilitare vizează arealuri geografice diferite (infrastructura pe 

străzi diferite) fără a crea per ansamblu concentrarea sau izolarea comunităților dezavantajate. 

Din contră, reabilitarea infrastructurii rutiere, de alimentare cu apă și de iluminat public sau 

reabilitarea locuințelor sociale constituie măsuri de care beneficiază membrii comunităţii locale 

indiferent de apartenența etnică, situaţia socială sau reşedinţă. Este în special cazul infrastructurii 

rutiere și a iluminatului public precum și a reabilitării locuințelor sociale care se adresează tuturor 

cetăţenilor, în particular celor care îndeplinesc criteriile stipulate de lege pentru acordarea unei 

locuințe sociale, indiferent de apartenența etnică. Pentru a respecta principiul non-segregării, SDL 

este însoţită de măsuri de investiții care conduc la crearea și întărirea relației dintre grupul țintă și 

comunitatea majoritară pe de o parte, și grupul țintă și autorităţile publice locale pe de altă parte.  

SDL propune măsuri de stimulare și promovare a inițiativelor antreprenoriale în zona grupului țintă 

adresate grupurilor vulnerabile din respectivul areal indiferent de apartenența etnică. În cadrul 

proiectelor se va încuraja formarea profesională și angajarea membrilor grupurilor vulnerabile 

indiferent dacă aceştia provin din comunitatea romă sau comunitatea majoritară. Măsurile privind 

creşterea accesului la servicii de consiliere în asistenta socială, creşterea accesului la educaţie și 

reducerea abandonului şcolar, campaniile de informare privind serviciile de sănătate și un regim 

de viaţă sănătos, au în vedere participarea cât și beneficiul atât a membrilor grupurilor vulnerabile 

din comunitatea romă cât și cea majoritară. Precizam si ca  SDL este dublat de un set de măsuri în 

domeniul prevenirii și combaterii discriminării care se adresează grupului țintă, comunităţii 

majoritare și instituţiilor publice cu privire la accesul nediscriminatoriu la serviciile de locuire 

pentru romi, ocupare, prevenirea și eliminarea segregării pe criterii etnice. Comunitatea de rromi 

din cartierul Bora, municipiul Slobozia se afla peste râul Ialomita in partea de S-E este singurul 

cartier al municipiului Slobozia, separat de râul Ialomita, având o poziţie marginala, rromii fiind 

concentrați in acest cartier si ca o reflectare a unui trecut de marginalizare si periferializare. 

Distanta fata de oraș este de 2 km, distanta pana la punctul medical este de 1 km, distanta fata de 

grădinița si şcoală este de 1 km si aproximativ 3, 5 km fata de primărie, spital, alte instituţii de 

interes public local. Cele doua străzi, General Magheru si Dealului se afla la marginea cartierului 
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Bora, învecinându-se cu râul Ialomita si cu drumul județean care duce spre localitatea Ciulnița. 

(http://www.odelamenca.ro /slobozia-bora/)  

6.1.6 Asigurarea sustenabilității intervenției DLRC- maximum 2 pagini 

Reabilitarea infrastructurii rutiere si  reabilitarea şi modernizarea  sistemului de alimentare cu 

apă şi canalizare  si a iluminatului public in ZUM-uri -vor fi realizate acţiuni de către autoritatea 

locală privind întreţinerea infrastructurii rutiere cuprinse în cadrul SDL, actiuni de întreţinere a 

sistemului de alimentare cu apa şi canalizare astfel încăt furnizarea apei potabile şi colectarea 

apelor menajere de pe străzile menţionate în SDL să se facă corespunzator,  acţiuni de întreţinere 

a instalaţiei de iluminat public de pe stăzile cuprinse în SDL de către autoritatea locala se va putea 

asigura un confort locuitorilor din zona, se va reduce costul cu energia electrică consumata şi 

implicit se vor reduce emisiile de CO2.Reabilitarea şi modernizarea locuinţelor sociale - Vor fi 

realizate acţiuni comune autoritate locală- locatari din locuintele sociale care să ducă la 

menţinerea în condiţii bune a dotarilor generale ale bocului, ale instalaţiilor de iluminat si a celor 

sanitare, de igienizare a spaţiilor tehnice, a spaţiilor comune de pe scara blocului , precum şi a 

spaţiului verde adiacent. Campanii de conştientizare asupra necesitatii de salubrizare şi 

igienizare a zonei şi implicarea comunităţii - Vor fi realizate periodic campanii de conştientizare a 

necesităţii de salubrizare şi igienizare atât a spaţiilor personale cât şi a celor publice cu implicarea 

intregii comunitati. Se vor realiza acţiuni de salubrizare şi igienizare a zonei, vor fi instalate 

containere de colectare selectivă a deseurilor, vor fi organizate actiuni de colectare a deseurilor 

refolosibile etc. Vor fi realizate acţiuni în grădiniţe, şcoli, licee în care vor fi prezentate acţiunile la 

care aceştia pot participa împreună cu membrii familiei astfel încât implicarea întregii comunităţi 

sa fie cat mai mare.Stimularea şi promovarea iniţiativelor antreprenoriale - Vor fi desfăşurate 

programe finantate avand ca tema „Promovarea initiativelor antreprenoriale” privind identificarea 

unor posibilelor masuri ce pot fi realizate ţn zona marginalizată, a beneficiarilor care pot accesa 

astfel de finanţări şi a oferirii de sprijin financiar necesar în vederea iniţierii unor mici 

afaceri.Organizarea şi promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creşterea nivelului de 

acces si de menținere pe piaţa muncii-Vor fi realizate acţiuni de identificare a nevoii de 

formare/calificare atât la nivelul potenţialilor beneficiari persoane fizice cât şi la nivelul agenţilor 

economici, a mediului de afaceri astfel încât să se poată desfaşura programe de formare/calificare 

care să permită întalnirea dintre cerere si oferta pe piaţa muncii locală. Reconversia profesională a 

persoanelor aflate ţn cautarea unui loc de muncă dar care nu se regăsesc în actuala cerere 

existenta pe piata muncii va fi deasemeni o actţune ce va fi realizată astfel ăncât să se realizeze o 

reducere a somajului înregistrat la nivel local.Organizarea de târguri de muncă, în colaborare cu 

AJOFM.- Vor fi organizate întălniri , târguri de locuri de munca la care vor participa reprezentanţi  ai 

AJOFM, ai firmelor de formare, ai firmelor de recrutare a forţei de munca, ai instituţiilor de 

învăţământ precum şi ai mediului de afaceri astfel încât să se faciliteze întâlnirea dintre oferta de 
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forţă de muncă existentă in comunităţile marginalizate şi cererea existentă pe piaţa pentru 

persoane avand calificarea şi disponibilitatea detinuţă de către aceţtia.Creșterea accesului și 

participării în învățământul primar și secundar prin programe de consiliere, mediere, „școală 

după școală” - Vor fi realizate acţiuni atât în învăţământul preşcolar cât şi în înăţământul şcolar, 

gimnazial şi profesional/liceal în vederea conştientizării importanţei participării copiilor la o formă 

de şcolarizare şi a finalizarii studiilor minime obligatorii care să ii permită la moment dat să obţină 

o formă de calificare şi implicit a un loc de muncă. Se vor desfaşura în şcoli acţiuni de genul 

„Grădiniţa Prietenoasă”, „Şcoala Prietenoasă”. Pentru persoanele care au abandonat şcoala de 

timpuriu se vor desfăşura actiuni de tipul ‚A doua Şansă” care să asigure membrilor din 

comunitatea marginalizată finalizarea numărul minim de clase în vederea intrării în programe de 

calificare.Creșterea accesului la serviciile de consiliere în asistență socială. Vor fi desfaşurate 

acţiuni în cadrul centrului comunitar cu scopul de a  conştientiza importanţa accesului la servicii de 

consiliere în asistenţă socială, a beneficiilor rezultate din acestea şi a modului în care pot fi 

accesate astfel de servicii. Personalul din cadrul centrului va desfăsura acţiuni directe cu membrii 

comunităţii marginalizate în vederea identificării problemelor cu care aceştia se confruntă, a 

cauzelor care le determină şi a măsurilor care trebuiesc întreprinse în acest scop. Acţiunile vor fi 

realizate cu implicarea tuturor factorilor locali decizionali.Campanii de conştientizare a necesităţii 

şi importanţei menţinerii sănătăţii. Vor fi realizate acţiuni locale la nivelul comunităţii 

marginalizate, în grădiniţele/şcolile aflate în aceste comunităţi care să permită identificarea 

problemelor de sănătate existente la nivelul comunităţii precum şi a celor existente la nivel 

personal. Se va acorda o importanţă sporită constientizării de către membrii comunităţii 

marginalizate a importanţei sănătatii personale şi a modului în care pot solicita şi primi ingrijiri 

medicale. Vor fi derulate acţiuni de combatere a factorilor care determină aparitia problemelor de 

natura medicală in comunitate. Campanii de informare și constientizare în domeniul combaterii 

discriminării/segregării. Se vor organiza acţiuni care să vizeze măsuri de formare a personalului din 

cadrul autorităţilor locale cu privire la fenomenul segregării rezidențiale, prevenirea și combaterea 

discriminării în domeniul locuirii, creşterea gradului de conştientizare și informare a comunităților 

de romi cu privire la protecţia socială în domeniul locuirii și dreptul la nediscriminare. Prin actiuni 

de conștientizara a beneficiului diversităţii și nediscriminării la locul de muncă în sectorul privat și 

public, de creştere a gradului de conştientizare și informare a comunităților de romi cu privire la 

protecţia împotriva discriminării la locul de muncă, de formare continuă a personalului didactic 

inclusiv personalul cu funcţie de conducere cu privire la fenomenul segregării şcolare, prevenirii și 

combaterii discriminării în domeniul educaţiei se urmareste reducerea fenomenului identificat in 

comunitatile cuprinse in SDL. Amenajarea de locuri de joacă pentru copii. Realizarea de acţiuni de 

întreţine, modernizare şi extindere în perioada ulteriorş implementării proiectului va duce la 
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menţinerea unui mediu plăcut şi sigur în care copii din comunitate işi vor petrece timpul liber şi in 

care vor putea interacţiona cu alţi copii din afara comunităţii. 

6.2 Măsuri prioritare 

6.2.1 Prioritizarea măsurilor - maximum 2 pagini 

Identificarea măsurilor propuse în SDL s-a realizat pe baza cercetării de teren și a analizei calitative 

(focus grup-uri). Prioritizarea acestora s-a făcut în urma consultării și implicării comunității – în 

cadrul întâlnirilor publice organizate de GAL. Consiliul Director al GAL, în colaborare cu experții,  a 

stabilit prin vot Lista finală de măsuri prioritare pentru dezvoltarea teritoriului SDL și integrarea 

zonelor urbane marginalizate, cu menționarea în clar a obiectivului specific al SDL la care 

contribuie. Totodată, s-a hotărât când vor avea loc, termenele de realizare, în ce ordine și din ce 

sursă de finanțare vor fi susținute măsurile, precum și responsabilii acestora. Orizontul de 

implementare a SDL se întinde pe o perioadă de 3 ani. 

 

 Prioritate 

conform CD 

GAL 

 

Măsuri necesare pentru rezolvarea problemelor dintr-o 

zonă urbană marginalizată (ZUM) 
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Reabilitarea infrastructurii de utilități/repararea instalațiilor 

comune, investiții în stația de tratare a apei potabile (OS1) 

■ ■  3 APL 

Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe 

sociale (OS1) 

■ ■  3 APL 

Reabilitarea infrastructurii rutiere (OS1) ■ ■  3 APL 

Campanii de conștientizare asupra necesității de salubrizare 

și igienizare a zonei și implicarea comunității în realizarea 

acestora (OS1) 

■ ■ ■ 3 APL, S.P.,  

S.C. 

Amenajarea de locuri de joacă pentru copii și spații verzi 

(OS2) 

■ ■  3 APL 

Extinderea Centrului Multifuncțional pentru desfășurarea de 

activități educative, culturale, recreative și sociale, adresate 

tuturor categoriilor de vârste la care să fie asigurat accesul 

tuturor rezidenților și în cadrul căruia să fie furnizate 

următoarele servicii:  

■ ■  3 APL 
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A Servicii educaționale pentru adulți 

B Servicii personalizate de ocupare 

C Servicii sociale 

D Servicii de întărire a comunității 

(OS4) 

Acţiuni de susținere a antreprenoriatului în cadrul 

comunităţii (OS3) 

■ ■ ■ 3 APL, S.P, 

S.C. 

Sprijin pentru accesul și/sau menţinerea pe piața muncii 

(OS3) 

■ ■ ■ 3 APL, S.P, 

S.C. 

Sprijin pentru facilitarea și intermedierea accesului pe piaţa 

muncii (OS3) 

■ ■ ■ 3 APL, S.P, 

S.C. 

Sprijin pentru creșterea accesului și participării la 

învățământul primar și secundar prin măsuri adaptate 

nevoilor comunităţii (OS4) 

■ ■ ■ 3 APL, S.P, 

S.C. 

Sprijin pentru creșterea accesului la serviciile de informare și 

consiliere (OS6) 

■ ■ ■ 3 APL,  S.P.,  

S.C. 

Acţiuni specifice de prevenire și combatere a discriminării în 

accesul la servicii publice, locuire, ocupare, educaţie, 

sănătate și viaţă publică (OS7) 

■ ■ ■ 3 APL,  S.P.,  

S.C. 

Acțiuni de conștientizare a necesității și importanței 

menținerii sănătății (OS5) 

■ ■ ■ 3 APL,  S.P.,  

S.C. 

Note: APL - autorități locale și sector public; ZUM - comunitatea marginalizată; S.P. & S.C. - sector 

privat și societatea civilă. 

 

6.2.2 Abordarea integrată- maximum 2 pagini 

Măsurile propuse acoperă sectoare precum: infrastructură, spații publice urbane, locuire, ocupare, 

educaţie, acces la servicii, comunitate şi imagine publică. 

Din  cele 13 măsuri prevăzute în strategie, 9 prevăd intervenții integrate care vizează întreg 

teritoriul SDL: 

- Măsura 4: Acțiuni de salubrizare și igienizare a zonelor aparținând teritoriului SDL  

- Măsura 6: Extinderea Centrului Multifuncțional pentru desfășurarea de activități educative, 

culturale, recreative și sociale, adresate tuturor categoriilor de vârste la care să fie asigurat accesul 

tuturor rezidenților 

- Măsura 7: Acţiuni de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunităţii 

- Măsura  8: Sprijin pentru accesul și/sau menţinerea pe piața muncii 
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- Măsura 9: Sprijin pentru facilitarea și intermedierea accesului pe piaţa muncii 

- Măsura 10: Sprijin pentru creșterea accesului și participării la învățământul primar și secundar prin 

măsuri adaptate nevoilor comunităţii 

- Măsura 11: Sprijin pentru creșterea accesului la serviciile de informare și consiliere 

- Măsura 12: Acţiuni specifice de prevenire și combatere a discriminării în accesul la servicii publice, 

locuire, ocupare, educaţie, sănătate și viaţă publică 

- Măsura 13: Acțiuni de conștientizare a necesității și importanței menținerii sănătății 

1 din cele 13 măsuri ale prezentei Strategii prevede planuri de acțiuni complementare FEDR – 

FSE, după cum urmează: 

- Măsura 6: Extinderea Centrului Multifuncțional pentru desfășurarea de activități educative, 

culturale, recreative și sociale, adresate tuturor categoriilor de vârste la care să fie asigurat accesul 

tuturor rezidenților – lucrările vor include acțiuni de operaționalizare, urmând ca în cadrul 

Centrului Multifuncțional să se desfășoare următoarele: servicii educaționale pentru adulți, Servicii 

personalizate de ocupare, Servicii sociale, Servicii de întărire a comunității. 

ANEXA 18, ANEXA 19 

 

6.3 Lista indicativă de intervenții- maximum 2 pagini 

Măsură prioritară Intervenție Tip Buget 

(mii euro) 

Extinderea Centrului 

Multifuncțional pentru 

desfășurarea de activități 

educative, culturale și 

recreative 

Extinderea Centrului Multifuncțional Bora 

pentru desfășurarea de activități educative, 

culturale și recreative, adresat tuturor 

categoriilor de vârste 

P
O

R
 

1.200 

Operaționalizarea Centrului Multifuncțional 

Bora pt. desfășurarea de activități educative, 

culturale și recreative, adresat tuturor categ. 

de vârste 

P
O

C
U

 

150 

Reabilitarea infrastructurii 

rutiere  

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe străzile 

Vasile Roaită și Stânjenei (aprox. 1 km) P
O

R
 900 

Reabilitarea și 

modernizarea sistemului 

de alimentare cu apă și 

canalizare 

Reabilitarea și modernizarea sistemului de 

alimentare cu apă și canalizare pe străzile 

Teilor, Trandafirilor, Cloșca (aprox 1,5 km) P
O

R
 

900 
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Reabilitarea și 

modernizarea blocurilor 

care conțin locuințe 

sociale 

Reabilitarea și modernizarea locuințelor 

sociale din blocul UGIRA 

 P
O

R
 

900 

Acțiuni de salubrizare și 

igienizare a zonelor 

aparținând ZUM 

Campanii de conștientizare asupra necesității 

de salubrizare și igienizare a zonei și 

implicarea comunității în realizarea acestora P
O

C
U

 150 

Acţiuni de susținere a 

antreprenoriatului în 

cadrul comunităţii 

Stimularea și promovarea inițiativelor 

antreprenoriale în comunitățile marginalizate 

prin acordarea de servicii de consiliere/ 

consultanţă, formare profesională 

antreprenorială şi alte forme de sprijin 

P
O

C
U

 

350 

Sprijin pentru accesul 

si/sau menţinerea pe 

piața muncii  

Organizarea și promovarea de cursuri de 

formare/calificare pentru creșterea nivelului 

de acces și de menținere pe piața muncii  P
O

C
U

 350 

Sprijin pentru  facilitarea 

și intermedierea accesului 

pe piaţa muncii  

Organizarea de târguri de oferte de muncă, în 

colaborare cu AJOFM și instituțiile de 

învățământ, dedicate persoanelor din 

comunitățile marginalizate 

P
O

C
U

 

200 

Sprijin pentru creșterea 

accesului și participării la  

învățământul primar și 

secundar prin măsuri 

adaptate nevoilor 

comunităţii  

Organizarea și promovarea de acțiuni care să 

conducă la creșterea accesului și participării 

în învățământul timpuriu, inclusiv a doua 

șansă și reducerea părăsirii timpurii a școlii, 

programe de consiliere, mediere, „școală 

după școală” – servicii în educație 

P
O

C
U

 

500 

Sprijin pentru creșterea 

accesului la serviciile de 

consiliere în asistență 

socială 

Organizarea și promovarea de acțiuni care să 

conducă la creșterea accesului la serviciile de 

consiliere în asistență socială pentru 

comunitățile defavorizate – servicii sociale 

P
O

C
U

 

400 

Acțiuni de conștientizare a 

necesității și importanței 

menținerii sănătății 

Organizarea de campanii de conștientizare, 

informare privind starea de sănătate, 

reducerea riscurilor şi prevenirea 

îmbolnăvirilor 

P
O

C
U

 

300 
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Acţiuni specifice de 

prevenire și combatere a 

discriminării în accesul la 

servicii publice, locuire, 

ocupare, educaţie, 

sănătate și viaţă publică 

Organizarea de campanii și cursuri de 

formare, informare și conștientizare în 

domeniul combaterii discriminării/segregării 

adresate comunităților si instituţiilor si 

serviciilor publice locale  

P
O

C
U

 

200 

Amenajarea de locuri de 

joacă pentru copii/spații 

verzi 

Amenajarea de locuri de joacă pentru copii 

pe strada Maxim Gorki 

P
O

R
 

200 

Intervențiile POCU propuse se adresează unui număr total de 1.044 persoane din teritoriul SDL, 

din care cel puțin 110 persoane vor fi din ZUM, persoane pentru care se intenționează ieșirea din 

sărăcie și ameliorarea excluziunii sociale.  

 

7. Monitorizare și evaluare 

7.1 Monitorizarea și evaluarea continuă - maximum 2 pagini 

Monitorizarea si evaluarea continua a SDL presupune  cuantificarea  pe  tot  parcursul  

implementării SDL  a  evoluţiei  privind  atingerea  obiectivelor,  consumarea  resurselor,  atingerea  

grupului  ţintă,  cuantificarea  sistematică a schimbărilor generate de implementarea programului 

sau proiectelor. În urma monitorizării si evaluarii continue se  poate  sesiza  în  mod  permanent  

raportul    input - output,  venituri - cheltuieli,  activităti  planificate - activităţi  realizate,  grup  

ţintă  propus - grup  ţintă  atins,  înregistrându-se  eventualele  discordanţe.   

Monitorizarea implementării SDL se realizează de către personalul din structura organizatorică a 

GAL impreuna cu membrii GAL si Comitetul Director care vor urmări: examinarea îndeplinirii 

indicatorilor POR/POCU; evaluarea progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice 

ale SDL; examinarea rezultatelor implementării fiecărei măsuri şi monitorizarea calităţii 

implementării proiectelor finanţate; elaborarea recomandărilor şi propunerilor în vederea 

îmbunătăţirii impactului SDL. 

Procesul de monitorizare si evaluare continua va fi realizat prin respectarea urmatoarelor rincipii: 

responsabilitate, transparenta, cooperare si eficienta. 

La nivelul GAL activitatea de monitorizare și evaluare continuă se va centra pe urmatoarele 

paliere: 

1. Monitorizarea implementării SDL prin atingerea obiectivelor propuse si prin îndeplinirea 

indicatorilor POR/ POCU și va avea în vedere: 

- Urmărirea atentă a activităților în curs de desfășurare  

- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;  
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- Analizarea indicatorilor globali la nivelul strategiei (fizici și financiari) şi a indicatorilor de 

rezultat pentru fiecare măsură de finanțare;  

- Operativitate în luarea deciziilor asupra implementării strategiei (sau depistarea problemelor);  

- Elaborarea şi aplicarea unui Plan de Evaluare care va descrie modalitatea prin care se va realiza 

evaluarea SDL 

2. Monitorizarea proiectelor selectate va urmări: 

- Monitorizarea modului de implementare și realizare a indicatorilor proiectelor, inclusiv 

propunerea de măsuri pentru derularea corespunzătoare a acestora;  

- Verificarea progresului realizat în strânsă legătură cu: obiectivele, rezultatele așteptate și 

indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului, bugetul, termenele, graficele de implementare și 

calendarele estimate în cadrul proiectului, respectarea obligațiilor de vizibilitate și publicitate; 

- Verificarea modului în care sunt respectate: cadrul legal aplicabil/ reglementările/ procedurile 

instituite pentru implementarea proiectului;  

- Verificarea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare precum și estimarea cheltuielilor 

pentru următoarea perioadă de raportare, din punctul de vedere al încadrării în linia bugetară 

aferentă, planul de achiziții și calendarul activităților proiectului; 

- Identificarea în timp util a eventualelor probleme și instituirea măsurilor corective; 

- Monitorizarea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectelor, în conformitate cu 

legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice; 

- Monitorizarea situației riscurilor; 

- Monitorizarea sustenabilității proiectului. 

3. Monitorizare din partea comunității reprezintă atât o formă de supraveghere publică a modului în  

care SDL este implementată, cât și un mod eficient de a mobiliza comunitatea. Membrii 

comunității pot identifica erori, pot face sugestii de îmbunătățire, pot solicita date și pot oferi 

feedback coordonatorilor proiectului, fapt ce va duce la o creștere a eficienței în procesul de luare 

a deciziilor, la o mai bună informare a persoanelor cu privire la drepturile lor în calitate de 

clienți/beneficiari, cetățeni și ființe umane.  

4. Monitorizare internă a funcționării GAL prin evaluarea continuă a activităților va presupune: 

- Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL; 

- Animarea teritoriului; 

- Analiza, evaluarea și selecția proiectelor; 

- Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei; 

- Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în 

care GAL este beneficiar); 

- Activitățile de monitorizare a proiectelor contractate; 
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- Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și 

animare. 

ANEXA 22 

 

7.2. Evaluarea de impact - maximum 2 pagini 

Intervențiile asupra comunității din teritoriul SDL (hard și soft) vor avea efecte pozitive nu doar în 

arealele ZUM ci la nivelul întregului municipiu Slobozia.   

Baza de referință necesară pentru estimarea efectului intervențiilor implementate la nivel de 

teritoriu SDL este asigurată de Studiul de referință realizat în cadrul prezentului proiect. Astfel, la 

sfârșitul implementării mecanismului DLRC, se va repeta Studiul de referință și rezultatele se vor 

compara cu cele obținute în cadrul Studiului de referință inițial (2017) – determinându-se măsura 

în care obiectivele propuse au fost atinse. 

De asemenea, anual se va realiza un raport de impact – în baza aplicării unor chestionare, a 

organizării unor focus-grupuri și interviuri individuale. Se urmărește determinarea beneficiilor 

intervențiilor și a indicatorilor realizați.  Raportul de impact se va concentra pe următoarele 

aspecte:   

-Relevanţa – reprezintă măsura în care SDL reuşeşte să răspundă nevoilor reale ale actorilor 

implicaţi. De asemenea, se urmăresc modificări de context care ar putea avea ca rezultat anumite 

schimbări în tipul nevoilor sau în ierarhia acestora. Un program este considerat relevant dacă pe 

tot parcursul implementării sale ţine cont de eventuale modificări de context, este flexibil și 

adaptabil ori de câte ori este necesar în raport cu nevoile adresate.  

-Eficienţa  -  reprezintă capacitatea programului de a atinge rezultatele SDL în condiţii rezonabile 

de cost, eficacitatea conversiei  mijloacelor  aflate  la  dispoziţie  în  rezultate așteptate,  în termeni 

de calitate, cantitate şi timp. Se măsoară calitatea rezultatelor atinse şi modalitatea în care acestea 

au fost realizate. 

-Eficacitatea – reprezintă evaluarea contribuţiei pe  care  o  au  rezultatele  atinse  ale  SDL  la 

îndeplinirea scopului pentru care aceasta a fost concepută – altfel spus, măsura în care rezultatele 

realizate se suprapun obiectivelor propuse. 

-Impactul - este apreciat ca efecte ale SDL asupra audienţei mai largi, asupra mediului în care se 

aplică. Măsoară contribuţia SDL la atingerea obiectivelor sectoriale mai largi şi a unor politici 

specifice. 

-Sustenabilitatea - evaluarea măsurii în care beneficiile produse de SDL vor continua să se 

manifeste, să producă efecte după implementarea mecanismului DLRC. În acest proces intervin 

decisiv responsabilitatea instituţională, politicile  publice,  alocările  financiare,  dotările  şi  

echipamentele, resursele umane etc. 
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Cel mai important aspect, cel mai relevant dar și cel mai greu de dimensionat și apreciat este 

impactul social pe care îl poate avea SDL în comunitatea din teritoriul vizat.  

Proiectul de față își propune atingerea următorilor indicatori de rezultat: 

Tabel 2. Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL organizați pe formele de capital 

 UM Nivel 

de 

bază 

An de 

bază 

Țintă 

2020 

Reducerea ratei sărăciei (AROP) în rândul rezidenților din zona 

urbană marginalizată (ZUM) 

% >80 2017 <70 

Creșterea capitalului uman al comunității     

Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din zonă % >90 2017 +2 

Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a 

școlii în rândul copiilor și tinerilor din ZUM 

% 20 2017 -5 

Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilităților 

relevante pentru intrarea pe piața muncii ale adulților din ZUM 

% 45 2017 +10 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii 

specializate și de beneficii sociale 

% 5 2017 +10 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de vulnerabilitate % 25 2017 -10 

Creșterea capitalului material/economic al comunității   2017  

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor din 

ZUM, din care femei, tineri, romi 

% 44 2017 +10 

Creșterea accesului la drumuri pavate/ asfaltate % 80 2017 +5 

Creșterea satisfacției rezidenților cu accesul la infrastructură și 

curățenia zonei 

% 80 2017 +5 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire % 80 2017 +2 

Creșterea capitalului social al comunității   2017  

Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul comunității și a 

nivelului de încredere în alte persoane, în ceilalți membri ai 

comunității, precum și în instituții  

% 55 2017 +10 

Creșterea capitalului simbolic al comunității   2017  

Recunoașterea hărții zonei și includerea zonei în procesul de 

planificare urbană  

nr 0 2017 1 

Creșterea satisfacției locuitorilor municipiului, rezidenți în cartiere 

cu vedere directă la ZUM cu aspectul general al zonei 

% 70 2017 +5 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului % 50 2017 +10 



 

75 

 

 

 

8. Planul financiar- maximum 3 pagini 

În construirea bugetului s-a pornit de la estimarea costurilor pentru funcționarea GAL, ținându-se 

cont de: 

- Costurile necesare pentru personal (1 Manager GAL, 1 Asistent GAL, 1 Facilitator, 1 responsabil 

financiar + 1 expert executiv, în funcție de necesarul identificat pe parcurs). Costurile au fost 

calculate ținându-se cont de baremele de costuri salariale conform Manualului Baneficiarului 

POCU la care s-a adăugat plata contribuțiilor calculate conform modificărilor care vor intra în 

vigoare în 2018; 

- Costuri de chirie și utilități; 

- Costuri pentru dotarea biroului pentru restul de personal și achiziționarea de echipamente 

suplimentare bunei funcționari (laptop-uri pentru personalul suplimentar, birouri, 1 imprimantă); 

- Costuri pentru birotică; 

- Rezervă de contingență. 

Total buget pentru funcționare GAL: 300.000 Euro 

Bugetul pentru intervențiile FSE a fost calculat în funcție de indicatorii de rezultat, ținându-se cont 

că “țintele minime obligatorii pentru indicatorii de realizare / rezultat aferenți intervențiilor POCU 

sunt stabilite la o alocare de 1 milion Euro pentru intervențiile POCU implementate în SDL din 

regiunile mai puțin dezvoltate / acestea crescând sau reducându-se direct proporțional cu valoarea 

alocării din POCU la nivelul unei SDL (cu excepția cheltuielilor de funcționare legate de gestionarea 

implementării SDL și animarea comunității)” și că ”un procent de minimum 30% din bugetul total 

POR+POCU al SDL este alocat intervențiilor finanțabile din Fondul Social European, prin POCU; ” 

Astfel, pentru atingerea indicatorului 4S67 s-a stabilit un grup țintă de 1.044 persoane, astfel încât 

bugetul a fost stabilit, proportional, la valoarea de 2.600.000 Euro. Pentru acest buget au fost 

calculate intervenții care să ducă atât la îndeplinirea indicatorilor de realizare (4S67, 4S148, 4S69), 

cât și a indicatorilor de rezultat imediat (4S63, 4S64, 4S146), astfel; 

4S67 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care 

beneficiază de servicii integrate – 1044, din care 522 vor beneficia de măsuri de ocupare; 

4S63 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care 

dobândesc o calificare la încetarea calității de participant – 261 persoane;  

4S64 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care 

au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității 

de participant – 131 persoane; 

4S148 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

care beneficiază de sprijin – 1; 
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4S146 Servicii funcționale  oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială – 1; 

4S65 Comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care depășesc 

situația de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea sprijinului (conform definiției AROPE)  - 2; 

4S69 Regiuni mai puțin dezvoltate – 2; 

După alocarea bugetelor pentru serviciile de ocupare, educaționale, sociale, restul de bani au fost 

redirecționați pentru conceperea de activități inovative social care să sprijine și să asigure 

sustenabilitatea intervențiilor care vor fi făcute prin POR.  

Total Buget POCU prevăzut: 2.600.000 Euro 

Pentru Stabilirea bugetului intervențiilor din FEDR s-a pornit de la problemele identificate în urma 

Studiului de referință la nivelul teritoriului SDL, probleme grupate pe categorii de: infrastructură 

rutieră, locuire, amenajare teritoriu. 

Astfel, pentru crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, 

inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate), cu respectarea 

prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 

zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit un buget de  2.000.000 Eur. 

O sumă de 900.000 Euro a fost alocată pentru reabilitare/ modernizare locuinţe sociale.  

Pentru extindere/ operaționalizare centru multifuncțional a fost alocată suma de 1.200.000 Eur. 

Total Buget POR prevăzut: 4.100.000 EURO. 

TOTAL BUGET SDL: 7.000.000 EURO 

 

ANEXA 23, ANEXA 24 
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9. Lista de anexe ale SDL 

ANEXA 1: Planul cu delimitarea teritoriului vizat de SDL, pe modelul PUG, și fotografii 

relevante din zonele/comunitățile marginalizate vizate 

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 

ANEXA 4: Baza de microdate primare rezultată din Studiul de referință, în format .XLSX 

(Excel) 

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 

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: 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 

(http://www.dataprotection.ro/). 

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 (pentru GAL-urile beneficiare de sprijin 

pregătitor). În cazul GAL-urilor care nu au beneficiat de sprijin pregătitor, această 

anexă va conține dovada privind competențele personalului administrativ GAL 

(manager, asistent administrativ și, eventual, facilitator/facilitatori) în domeniile 

vizate de SDL/DLRC, inclusiv în managementul de proiect. 

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 
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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 

întrunirile publice organizate în zona/ele marginalizate adresate 

ANEXA 17: Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri necesare pentru a rezolva 

principalele probleme din teritoriu 

ANEXA 18: Distribuția măsurilor de intervenţie pe zonele din teritoriul SDL, în conformitate cu 

Tabelul 6 

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

ANEXA 20: Matrice de corespondență privind complementaritatea intervențiilor propuse în 

cadrul listei indicative de intervenții cu finanțare din POR, POCU, alte surse 

ANEXA 21: Fișele intervențiilor din lista indicativă 

ANEXA 22: Procedura de monitorizare și evaluare, inclusiv indicatorii POCU și POR 

ANEXA 23: Bugetul SDL 

ANEXA 24: 

ANEXA 25: 

ANEXA 26: 

Hotărârea GAL de asumare a SDL 

Studiul de referință 

Documente suport -  Adrese relevante instituții publice 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


