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4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Denumire apel

Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)

Cod apel

POCU/20/4/2

Lista finala a proiectelor selectate
Nr.
crt.

Cod
proiect

1

2

3

4

101785

101853

101898

101902

Solicitant

FUNDATIA CIVITAS PENTRU
SOCIETATEA CIVILA FILIALA CLUJ - NAPOCA

MUNICIPIUL BAIA MARE

Titlu proiect

Adresa solicitant

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Amos
Măsuri integrate pentru Francu nr. 6/1, judetul Cluj, cod
comunități
postal -, România
marginalizate din
marton@civitas.ro
Câmpia Transilvaniei
0745359840

"Incubatorul socio medical, instrument de
inovare sociala"

Masuri inovative de
ocupare si combatere a
ORAŞ BAIA SPRIE/PRIMAR
saraciei si excluziunii
sociale

Municipiul Baia Mare, Str.
Gheorghe Sincai nr. 37, judetul
Maramures, cod postal
430311, România
primar@baiamare.ro
0262213824 / 0262212332

Oras Baia Sprie,Str. Piata
Libertatii nr. 4, judetul
Maramures, cod postal 435100,
România
proiecte@baiasprie.ro
0262262303

Oras Somcuta Mare, Str. Somes nr.
17, judetul Maramures, cod postal
Spunem STOP
Primaria Orasului Somcuta
437335,
marginalizarii printr-o
Mare
primaria.somcutamare@gmail.com
abordare integrata
0262280055 / 0262281080

Categorie Beneficiar

ONG

Autoritate publica locala

Autoritate publica locala

Autoritate publica locala

Regiune/Județ

Nord
Vest/Cluj/Geaca/Corn
est/

Nord
Vest/Maramures/Baia
mare

Nord
Vest/Maramures/Baia
Sprie

Nord
Vest/Maramures/Somc
uta Mare

Punctaj

87

85.5

94

93

Buget total eligibil

Asistenta
financiarea
nerambursabila
(AFN)

Buget (UE)

Buget de stat
(BS)

Contributie
proprie
beneficiar

1 = 2+5

2 = 3+4

3

4

5

Obiectiv specific

Obiectivul general al proiectului

4/1

Dezvoltarea si furnizarea de servicii
integrate pentru un numar de 455 de
personae din comunitati marginalizate de
pe raza comunelor Geaca si Cornesti,
judetul Cluj, in vederea diminuarii
numarului de persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala.

10,225,584.51

10,196,014.25

8,691,746.83

1,504,267.42

29,570.26

4/1

Cresterea nivelului de trai pentru
persoanele aflate în risc de saracie si
excluziune sociala, din comunitatea
marginalizata situata în latura de sud-vest
a Municipiului Baia Mare, prin furnizarea
de servicii integrate specializate, corelate
cu nevoile individuale si familiale si cu
situatia socio-economica a orasului,
pentru min. 560 persoane aflate în risc de
saracie si excluziune sociala.

24,766,757.08

24,154,913.60

20,759,997.20

3,394,916.40

611,843.48

4/1

Implementarea unor Masuri integrate de
educatie, formare profesionala, ocupare,
locuire, asistenta sociomedicala pentru
comunitatile marginalizate (non-roma) in
vederea reducerii saraciei si cresterii
incluziunii sociale. Avand in vedere ca
vorbim despre un grup tinta de 903
persoane din care 851 cetateni romani si
52 cetateni romani de etnie roma,
proiectul se adreseaza nevoilor acestor
persoane, asa cum au fost mentionate mai
sus.

20,598,526.17

20,166,983.11

17,458,005.41

2,708,977.70

431,543.06

4/1

Cresterea gradului de incluziune sociala a
membrilor comunitatilor marginalizate
(non-roma), prin masuri integrate de
ocupare, locuire, educatie, formare
profesionala, sanatate si asistenta sociala
in scopul reducerii fenomenului de saracie
generalizata. Grupul tinta(GT) este de
1027 persoane din care 924 cetateni
romani si 103 cetateni de etnie roma,
proiectul se adreseaza nevoilor acestor
persoane, asa cum au fost mentionate mai
sus.

23,393,894.45

22,916,705.14

19,840,993.73

3,075,711.41

477,189.31

5

6

7

8

9

102009

102220

102223

101236

101234

COMUNA CIPRIAN
PORUMBESCU/CONTABILIT
ATE

FUNDATIA STAR OF HOPE
ROMANIA

Crai Nou - Început
sustenabil pentru
comunitatea din
Ciprian Porumbescu

Servicii Integrate
pentru o Comunitate
Incluziva in Husi

ASOCIATIA CENTRUL DE
Servicii comunitare
CERCETARE SI FORMARE A
integrate pentru o
UNIVERSITATII DE NORD
viata de calitate- CIVIC
BAIA MARE

ASOCIAȚIA NON PROFIT L
& C CONSULTING

ASOCIAȚIA NON PROFIT L
& C CONSULTING

Comunitatea Ghelari Acceptă sprijinul
nostru

Comunitatea Brad Acceptă sprijinul
nostru

Ciprian Porumbescu, Str.
PRINCIPALA nr. 207, judetul
Suceava, cod postal -, România
primaria_ciprian_porumbescu_poc
u@yahoo.com
0230551662

Municipiul Iasi, Str. Bariera Veche
nr. 3, judetul Iasi, cod postal
700198, România
office@starofhope.ro
0232 216253 / 0232 215161

Municipiul Baia Mare, Str. Dr.
Victor Babes nr. 1, , judetul
Maramures, cod postal 430112,
România
accfunbm@yahoo.com
0362412929 / 0362412929

Municipiul Hunedoara, Str. Dacia
nr. 25, Bl.V3. ap.21, județul
Hunedoara, cod poștal 331100,
România

Municipiul Hunedoara, Str. Dacia
nr. 25, Bl.V3. ap.21, județul
Hunedoara, cod poștal 331100,
România

Autoritate publica locala

ONG

ONG

organism neguvernamental nonprofit
(persoană juridică de drept privat fără
scop patrimonial)

organism neguvernamental nonprofit
(persoană juridică de drept privat fără
scop patrimonial)

Nord
Est/Suceava/Ciprian
Porumbescu

Nord Est/Iasi/Husi

Nord Vest/Maramures

Vest Hunedoara/
Ghelari

Vest Hunedoara/ Brad

92.5

4/1

19,629,929.01

19,240,384.75

16,604,891.83

2,635,492.92

389,544.26

13,212,399.99

13,119,857.39

11,176,514.60

1,943,342.79

92,542.60

19,455,876.15

19,384,868.00

16,537,494.73

2,847,373.27

71,008.15

4/1

Schimbarea statutului de zonă
marginalizată din cadrul comunei
Ghelari, prin implementarea de
măsuri integrate, ce asigură
facilitarea accesului persoanelor
din zona marginalizată la servicii
educaționale, servicii de măsuri
active, servicii de antreprenoriat,
servicii sociale și de sănătate,
servicii juridice precum și servicii
de facilitare, mediere și
voluntariat, într-un termen de 3
ani de la începerea implementării
proiectului.

26,499,732.39

26,323,740.05

22,524,772.53

3,798,967.52

175,992.34

4/1

Schimbarea statutului de zonă
marginalizată din cadrul
Municipiului Brad, prin
implementarea de măsuri
integrate, ce asigură facilitarea
accesului persoanelor din zona
marginalizată la servicii
educaționale, servicii de măsuri
active, servicii de antreprenoriat,
servicii sociale și de sănătate,
servicii juridice precum și servicii
de facilitare, mediere și
voluntariat, într-un termen de 3
ani de la începerea implementării
proiectului.

26,196,041.86

25,764,560.53

22,266,635.58

3,497,924.95

431,481.33

Implementarea de masuri integrate si prin
asigurarea si furnizarea de servicii
integrate dupa cum urmeaza:
- servicii educationale pentru 110 de
elevi,- servicii de ocupare forta de munca
pentru 286 de persoane, din care 86 de
persoane angajate, 286 de persoane
certificate in diverse calificari

92.5

89.5

95

91.5

Reducerea ratei de saracie persistenta si
excluziunea sociala pentru 150 de
gospodarii , respectiv 560 de persoane
din comunitatea marginalizata comuna
?Ciprian Porumbescu?, judetul Suceava
prin masuri integrate de educatie,
informare, formare profesionala,
consiliere si mediere, ocupare, sprijin
financiar, antreprenoriat, imbunatatire a
conditiilor de locuit si reglementare a
actelor de proprietate.

4/1

Cresterea calitatii vietii pentru 550
persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala dintr-o comunitate
marginalizata din Jibou, din care 10%
persoane de etnie roma, prin furnizarea
unei interventii integrate pe domeniile
social, ocupare, educational, medical si
socio-medical.

10

11

12

103049

102976

102051

COMUNA PETRICANI

ORAȘUL FLĂMÂNZI

ASOCIATIA DE
BINEFACERE PRO
VITAM

Creșterea calității
vieții prin măsuri de
sprijin socio-economice Petricani, Str. Principală, județul
a Comunității
Neamț, cod poștal 617315,
unitate administrativ teritorială nivel local
marginalizate Țolici,
România
Comuna Petricani Neamț

Măsuri integrate pentru
reducerea sărăciei și Oraș Flămânzi, Str. Dumitru Iov nr.
dezvoltarea
284, județul Botosani, cod poștal unitate administrativ teritorială nivel local
comunitară a orașului
717155, România
Flămânzi

MISOB - Masuri
Integrate pentru
Incluziune
Sociala in Bocsa,
judetul Caras-Severin

Municipiul Resita, Str.
Aleea Tineretului nr. 7, judetul
Caras Severin,
cod postal 320126, Romania

ONG

Nord-Est/ Neamț/
Petricani

Nord-Est/ Botoșani/
Flămânzi

Vest / Caras
Severin

96.5

94

88

4/1

Obiectivul general al proiectului
este combaterea sărăciei și
integrarea socio-economică a
comunității marginalizate Tolici,
din Com. Petricani, jud Neamț
prin implementarea unui set de
măsuri concrete și fezabile de
dezvoltare economică care vor
conduce la îmbunătățirea nivelului
de trai (diminuarea sărăciei), a
nivelului de educație, a
capacității de inserție
profesională, a accesului pe piața
muncii precum și creșterea
accesului la servicii sociale și
medicale pentru minim 552
persoane aflate în risc de sărăcie
și excluziune socială, generând
astfel reducerea decalajelor
structurale și de dezvoltare atât
la nivel de țară cât și față de
celelalte țări membre UE.

14,936,234.05

14,630,275.31

12,518,529.01

2,111,746.30

305,958.74

4/1

Obiectivul general al proiectului
este de reducere a riscului de
sărăcie și excluziune socială și de
îmbunătățire a calității vieții, prin
împuternicirea comunității,
promovarea unei societăți
incluzive și prin implementarea de
măsuri integrate în Orașul
Flămânzi, Județul Botoșani.

20,960,746.34

20,744,110.78

17,816,634.39

2,927,476.39

216,635.56

4.2

Obiectivul general al proiectului
este de a reduce numarul de
persoane in risc de saracie si de
excluziune sociala din Judetul
Caras- Severin, Oras Bocsa, cartier
Magura, printr-o abordare
integrate a masurilor si serviciilor
oferite unui numar de 454 de
adulti si 106 de copii, pe parcursul
a 36 de luni.

15,644,756.78

15,502,026.15

13,298,043.26

2,203,982.89

142,730.63

13

14

15

103078

101892

102081

UAT MUNICIPIUL TECUCI

ASOCIATIA "CENTRUL DE
DEZVOLTARE SMART"

ASOCIATIA DE PRIETENIE
ROMANO - FRANCEZA
ROMFRA

Sansa T - Masuri
integrate de educatie,
formare
IMunicipiul Tecuci, Str. 1
profesionala, ocupare,
Decembrie 1918 nr. 66, judetul
asistenta sociala
Galati, cod postal 805300,Romania
continua
si locuire, in cartierul
N.Balcescu - Tecuci

Dezvoltare integrata in
Cudalbi, judetul Galati

Un viitor mai bun prin
eforturi comune in
municipiul Rosiorii de
Vede

Municipiul Galaţi, Str. Sfantul
Spiridon nr. 12, judeţul Galaţi,
cod poştal 800051, România

Str Mihail Kogalniceanu 46-48,
Alexandria, Teleorman, 140044

UAT

ONG

ONG

Sud Est / Galati

Sud Est / Galati

Sud Muntenia

90

87

86

4.2

Obiectivul general al proiectului il
reprezinta implementarea de
masuri integrate, multi-sectoriale,
in comunitatea delimitate din
orasul Tecuci, judetul Galati,
pentru reducerea numarului de
persoane aflate in saracie si
pentru incluziunea lor sociala,
insertia pe piata muncii si
imbunatatirea calitatii vietii.
Obiectivul general al proiectului
va contribui la indeplinirea
obiectivului major al programului
POCU “dezvoltarea resurselor
umane prin cresterea accesului la
un sistem de educatie si formare
profesionala de calitate,
stimularea ocuparii, cu precadere
pentru tineri, reducerea saraciei si
a excluziunii sociale prin
facilitarea accesului de servicii
sociale si de sanatate”, precum si
la realizarea obiectivului specific
al apelului 4.2 – “Reducerea
numarului de persoane aflate in

17,701,473.64

17,347,444.17

15,046,252.59

2,301,191.58

354,029.47

4.2

Obiectivul general al proiectului
consta in reducerea numarului de
persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala din satul
Cudalbi, comuna Cudalbi, judetul
Galati. Acest obiectiv se va realiza
prin masuri integrate de ocupare,
sustinerea antreprenoriatului,
furnizarea de servicii medicale si
medico – socio – educative,
activitati de imbunatatire a
conditiilor de locuit, oferirea de
asistenta juridica pentru
persoanele din grupul tinta,
actiuni de implicare activa si
voluntariat si interventii in
domeniul educatiei. Localitatea a
fost validata ca fiind o comunitate
marginalizata atat prin cercetarea
efectuata la nivel local de catre
partenerii proiectului, cat si prin
Atlasul Zonelor Rurale
Marginalizate.

15,975,024.78

15,895,857.78

13,578,771.06

2,317,086.72

79,167.00

4/1

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il
reprezinta reducerea numarului de
persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din
zonele marginalizate ale Municipiului
Rosiorii de vede, judetul Teleorman, prin
implementarea de masuri integrate, ce
vizeaza educatia,
ocuparea,
sanatatea,
locuirea
si
implicarea civica.

15,086,834.25

14,753,415.21

12,540,402.93

2,213,012.28

333,476.67

16

102113

FUNDATIA AMFITEATRU

Masuri integrate pentru
dezvoltarea si
valorificarea
potentialului comunei
Letca Noua

str Popa Tatu 68, Bucuresti,
Bucuresti,

ONG

Sud Muntenia

83

4/1

Scopul proiectului este de a contribui la
dezvoltarea socio-economica echilibrata a
comunei Letca Noua (judetul Giurgiu)
care in prezent este marcata de un grad
de marginalizare peste medie si deprivare
materiala severa in randul populatiei fiind
ridicata.
Obiectivul general al proiectului vizeaza in
concordanta
reducerea
prevalentei
saraciei in comuna Letca Noua si
valorificarea resursei
umane existente in special in randul
grupurilor aflate in risc de saracie, stare
de deprivare materiala si care traiesc in
gospodarii cu o
intensitate redusa a muncii printr-o
abordare integrata centrata pe nevoile
comunitatii.

17,094,058.08

16,580,200.84

14,093,170.71

2,487,030.13

513,857.24

4/1

Obiectiul general al proiectului este
reducerea cu 655 a numarului de
persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din
comunitatea marginalizata non roma din
Comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita prin
masuri integrate clasate in 3 mari
componente:
educatie, ocupare, cresterea calitatii vietii
si utilizand tehnici / mecanisme de
inovare si animare sociala.

23,102,479.06

22,502,714.77

19,127,307.55

3,375,407.22

599,764.29

4/1

Obiectivul general al proiectului il
reprezinta implementarea de masuri
integrate, multi-sectoriale, in comuna
Vlad Tepes, judetul Calarasi, pentru
reducerea numarului de persoane aflate
in saracie si pentru incluziunea lor
sociala, insertia pe piata muncii si
imbunatatirea calitatii vietii.

18,001,488.82

17,641,459.04

14,995,240.18

2,646,218.86

360,029.78

18,903,122.38

18,349,367.71

15,596,962.55

2,752,405.16

553,754.67

COMUNA VALEA CIORII

EUROCOMUNĂ DEZVOLTARE
COMUNITARĂ PRIN
MĂSURI INTEGRATE ÎN
COMUNA VALEA CIORII,
JUDEŢUL IALOMIŢA

UAT PRIMARIA COMUNEI
VLAD TEPES

PROCOMUNITATE Intervenții integrate la
nivelul comunității
marginalizate Vlad
Țepeș, pentru
reducerea numărului
de persoane aflate în
sărăcie și pentru
incluziunea lor socială

103450

MUNICIPIUL CAMPULUNG

Schimba-ti viitorul!
Dezvoltarea sociala si
economica a
persoanelor
defavorizate din zona
de nord a Municipiului
Campulung

str Negru Voda 127, Campulung,
Arges, 115100

UAT

Sud Muntenia

89

4/1

Reducerea cu 565 a numarului de
persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea
marginalizata (non roma)
determinata si delimitata geografic in
Municipiul Campulung, judetul Arges.

20

101901

FUNDATIA "CENTRUL
PENTRU EDUCATIE
ECONOMICA SI
DEZVOLTARE DIN ROMANIA
CEED ROMANIA"

7 PASI IMPREUNA SPRE INTEGRARE
SOCIALA SI
ECONOMICA,
IMPOTRIVA
SARACIEI si
MARGINALIZARII in
comuna CORCOVA
INFORMAÞ

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Bd Dimitrie Pompeiu nr. 5D,
Etaj 1 Camera 7, judetul
Bucuresti, cod postal 020335,
România; 0213134292 /
0213134292;
alexandra.mararu@ceedromania.org

ONG

Bucuresti-Ilfov/
Bucuresti

89.5

4/2

Reducerea riscului de saracie si
excluziune sociala pentru un numar de
650 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala
(AROPE) din comuna Corcova.

20,545,965.00

20,160,704.30

17,136,598.66

3,024,105.65

385,261.30

21

101868

UAT COMUNA PODARI

Actiuni Comunitare
pentru Combaterea
Excluziunii Sociale ACCES

Podari, România, Str. DUNARII nr.
67, judetul Dolj, cod postal
207465, România; 0251339155 /
0251339155;
genoiu_lucian@yahoo.com

UAT

Sud-Vest Oltenia/Dolj

84.5

4/2

Promovarea incluziunii sociale si
combaterea saraciei în comuna Podari
prin acordarea de servicii integrate

13,210,972.36

13,109,245.21

11,142,858.43

1,966,386.78

101,727.15

COMUNA GHIDICI/Primar

Impreuna pentru piata
muncii incluziva

Ghidici, România, Str. Mihai
Viteazu nr. 140, judetul Dolj, cod
postal 207456,
România;0251323352 /
0251323352;
primaria.ghidici@yahoo.ro

UAT

Sud-Vest Oltenia/Dolj

82.5

4/2

Reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata (non-roma) din
mediul rural

17,507,683.98

17,197,011.99

14,617,460.19

2,579,551.80

310,671.99

17

18

19

22

102548

102686

101510

str Mihai Eminescu 65, Valea
Ciorii, Ialomita, 927240

str Vasile Alecsandri 29, comuna
Vlad Tepes, Calarasi, 917295

UAT

UAT

Sud Muntenia

Sud Muntenia

93

82

23

24

25

26

101916

101947

103250

101157

COMUNA BÎRCA

COMUNA BISTRET

COMUNA CRISTIAN

MUNICIPIUL ALBA IULIA

Viitor European:
Integrare

Bîrca, România, Str. Mihai Viteazu
nr. 257, judetul Dolj, cod postal
207055, România; 0251356214 /
0251356214; birca@cjdolj.ro

Bistret, România, Str. Calea
Solutii de combatere a
Dunarii nr. 192, judetul Dolj, cod
marginalizarii prin
postal 207065,
masuri inovative
România;0251355011 /
sociale
0251355550;bistret@cjdolj.ro

Program Integrat de
Masuri pentru
Combaterea Excluziunii
Sociale in comunitatea
marginalizata din
Comuna Cristian,
Brasov (PIMCES
Cristian)

Masuri Integrate de
Combatere a
Excluziunii Sociale in
comunitatile
marginalizate din
Municipiul Alba IuliaMICESA

UAT

UAT

Sud-Vest Oltenia/Dolj

Sud-Vest Oltenia/Dolj

Cristian, România, Str. Piata
Libertatii nr. 1, judeţul Braşov,
Regiunea Centru
cod poştal 507055, România
Judeţul Braşov
Telefon/Fax: 0729988915 ,
unitate administrativ teritorială nivel local
Localitatea Cristian
0268257376 / 0268257577 Adresă
de e-mail: achizitii@uatcristian.ro

Municipiul Alba Iulia, România,
Str. Calea Motilor nr. 5A, judeţul
Alba, cod poştal 510134, România
Regiunea Centru
Telefon/Fax: 0258819462 /
unitate administrativ teritorială nivel local
Judeţul Alba
0258812545 Adresa e-mail:
office@apulum.ro

80.5

80.5

79

96

4/2

Limitarea fenomenului de saracie
generalizata si excluziune sociala in
comunitatea marginalizata (non-roma)
prin masuri integrate de
educatie, formare, ocupare, locuire,
sanatate si asistenta sociala.

20,848,021.22

20,229,070.53

17,194,709.95

3,034,360.58

618,950.69

4/2

Cresterea nivelului de trai si incluziune
sociala a grupurilor vulnerabile din
comunitatile marginalizate care includ
cetateni de etnie roma
prin masuri integrate de educatie pentru
copii, calificare pentru adulti, integrare
pe piata muncii, locuire, antreprenoriat si
asistenta sociala
si medicala.

17,298,765.56

16,972,048.85

14,426,241.52

2,545,807.33

326,716.71

4.2

Implementarea de masuri integrate
pentru diminuarea fenomenului de
excluziune sociala si saracie pentru 560
pers. din 150 de gospodarii din
comunitatea marginalizata din comuna
Cristian Pachetul de masuri propus spre
implementare se adreseaza operational
catre mai multe segmenete ale societatii,
pimul fiind educatia- in acest sens se va
avea in vedere sistemul de educatie
preuniversitar, masurile avnd rostul de a
sustine accesul si participarea copiilor la
educatie si programe educative de
calitate. Un alt segment avut in vedere
este cel al ocuparii fortei de munca, rata
somajuluisi aneocuparii in munca find inca
la cote ridicate in Romania, multiplicat cu
un numar ridicat de persoane ocupate in
agricultura de subzistenta, conduc la
dezechilibre majore si aparitia
fenomenului de saracie si excluziune
sociala. Aceste 2 tipuri de masuri vor fi
completate de interventii in domeniul
accesului la servicii sociale si medicosociale si imbunatatirii conditiilor
locative. Totodata, se
urmaresterealizarea de actiuni de
implicare si voluntariat in comunitate
pentru activarea si proactivarea
cetatenilor,
in scopul de
stimularii
spritului
Reducerea numarului
persoane
aflate

18,842,981.66

18,450,693.07

16,016,534.41

2,434,158.66

392,288.59

20,588,454.42

20,262,379.18

17,409,480.88

2,852,898.30

326,075.24

4.2

in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatile non-roma din Municipiul Alba
Iulia prin implementarea de masuri
integrate adresate acestora. Acest
obiectiv se va realiza prin servicii
integrate de crestere a accesului si a
participarii la educatie, sprijin pentru
accesul si mentinerea pe piata muncii,
sustinerea antreprenoriatului, furnizarea
de servicii medicale si sociale,
imbunatatirea conditiilor de locuit,
asistenta jurdica pentru reglementarea
actelor, care se adreseaza membrilor
comunitatilor marginalizate, in numar de
600 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala, din care cel putin
36% femei si 7% persoane de etnie roma.
Astfel, se vor asigura actiuni polisectoriale coerente si armonizate atat la
nivel de individ, cat si la nivelul
comunitatii marginalizate, care vor creste
nivelul competentelor de muncasi
profesionale, vor dezvolta abilitatile
antreprenoriale, vor ameliora confortul
locativ, vor imbunatati starea de sanatate
si vor reglementa situatia juridica. Prin
obiectivul general asumat, proiectul
contribuie la realizarea
obiectivuluispecific al programului si

