
Anexa 21. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă 

Fișa intervenției #1. Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  Titlul intervenției  Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete 

6.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului 

spațiilor publice în ZUM Gherla 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Program de creștere a mobilității urbane 

8.  

Justificarea intervenției În cadrul întrunirilor publice și în urma sondajului 

problema transportului public a fost evidențiat 

îngreunând accesul comunității la locul de muncă, 

instituții și servicii publice. Totodă traficul în zona 

urbană este din ce în ce mai congestionat, iar locurile 

de parcare sunt insuficiente. 

O alternativă de transport este ciclismul care pe lângă 

benefiicile pentru sănătatea populației poate 

decongestiona traficul automobil însă rețeaua de piste 

de bicicletă și tronsoane potrivite pentru transport cu 

bicicleta necesită optimizare și extindere. 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

100 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  50000Eur 

13.  Surse de finanţare POR  

14.  
Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Lucrări de întreținere asigurate din bugetul local 



Fișa intervenției #2. Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, 

spitalului, clinicii 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  
Titlul intervenției  Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma 

școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii  

6.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului 

spațiilor publice în ZUM Gherla 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Program de creștere a mobilității urbane 

8.  

Justificarea intervenției În cadrul întrunirilor publice și în urma sondajului 

problema transportului public a fost evidențiat 

îngreunând accesul comunității la locul de muncă, 

instituții și servicii publice. Totodă traficul în zona 

urbană este din ce în ce mai congestionat, iar locurile 

de parcare sunt insuficiente. 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

100 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  45000Eur 

13.  Surse de finanţare POR  

14.  
Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Lucrări de întreținere asigurate din bugetul local 



Fișa intervenției #3. Înființare servicii de transport public 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  Titlul intervenției  Înființare servicii de transport public 

6.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului 

spațiilor publice în ZUM Gherla 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Program de creștere a mobilității urbane 

8.  

Justificarea intervenției În cadrul întrunirilor publice și în urma sondajului 

problema transportului public a fost evidențiat 

îngreunând accesul comunității la locul de muncă, 

instituții și servicii publice. Totodă traficul în zona 

urbană este din ce în ce mai congestionat, iar locurile 

de parcare sunt insuficiente. 

Mai ales bătrânii și bolnavii ajung cu dificultate la 

medic, spitale și instituții. A existat la un moment dat 

câteva linii de transport care făceau legătura cu satele 

aparțănătoare însă acestea nefiind susținute financiar 

de către autoritatea publică nu erau rentabile și 

operatorul economic a fost nevoit să renunțe. 

Transportul public poate fi susținut doar prin 

subvenționare publică nefiind rentabilă economic. 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

500 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  120,000Eur 

13.  Surse de finanţare Buget local 

14.  
Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Costurile de operare vor fi parțial acoperite din 

bugetul local și din vânzarea de bilete 

  



Fișa intervenției #4. Înstalarea/construcție toalete publice 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  Titlul intervenției  Înstalarea/construcție toalete publice 

6.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului 

spațiilor publice în ZUM Gherla 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane 

8.  

Justificarea intervenției Curățenia și aspectul zonelor urbane lasă de dorit, mai 

ales în zonele mai sărace iar colectarea deșeurilor nu 

se face într-un mod eficient. Aspectul neîngrijit al 

spațiilor publice este accentuat și de lipsa toaletelor 

publice iar existența unui număr mare de animale fără 

gazdă care împrăștie gunoiul și pun în pericol siguranța 

cetățenilor. 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

500 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  100,000Eur 

13.  Surse de finanţare POR 

14.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Costurile de operare vor fi parțial acoperite din 

bugetul local și din vânzarea de bilete iar autoritatea 

publica va sigura susținerea financiară pentru 

întreținere 

 

  



Fișa intervenției #5. Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  
Titlul intervenției  Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul 

Mic 

6.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului 

spațiilor publice în ZUM Gherla 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane 

8.  

Justificarea intervenției Curățenia și aspectul zonelor urbane lasă de dorit, mai 

ales în zonele mai sărace iar colectarea deșeurilor nu 

se face într-un mod eficient. Gherla este primul oraș 

din Europa de Est construit pe baza unui plan 

predefinit însă de-a lungul timpului spațiile publice au 

pierdut funcționalitățile gândite și în acest moment 

valoarea arhitecturală nu este pusă în valoare. Astfel 

este necesar o regândire a modului de utilizare a 

spațiilor publice, restaurarea pieței centrale astfel 

încăt să devină funcțional și să îmbunătățească 

imaginea urbană.  

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

1000 

11.  Durata estimată a intervenției 24 luni 

12.  Buget estimativ  500,000Eur 

13.  Surse de finanţare Bugetul local 

14.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Costurile de întreținere vor fi asigurate din bugetul 

local și din veniturile obținute în urma dării în folosință 

a spațiilor ca de exemplu închirierea pentru terase, 

organizare de evenimente, concerte, târguri etc. 

 

  



Fișa intervenției #6. Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale 

15.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

16.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

17.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

18.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

19.  Titlul intervenției  Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale 

20.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului 

spațiilor publice în ZUM Gherla 

21.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane 

22.  

Justificarea intervenției Curățenia și aspectul zonelor urbane lasă de dorit, mai 

ales în zonele mai sărace iar colectarea deșeurilor nu 

se face într-un mod eficient. Aspectul neîngrijit al 

spațiilor publice este accentuat și de lipsa toaletelor 

publice iar existența unui număr mare de animale fără 

gazdă care împrăștie gunoiul și pun în pericol siguranța 

cetățenilor. 

23.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

24.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

100 

25.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

26.  Buget estimativ  20,000Eur 

27.  Surse de finanţare POR 

28.  
Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Costurile de întreținere vor fi asigurate din bugetul 

adăpostului 

 

  



Fișa intervenției #7 Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  Titlul intervenției  Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor 

6.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 2 Reducerea numărului de spații locative improprii 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Îmbunătățirea condițiilor locative 

8.  

Justificarea intervenției În domeniul locuirii s-au identificat probleme la nivelul 

actelor de proprietate și lipsa locuințelor pentru tinerii 

de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituțional 

precum și deținuții care sunt eliberați din penitenciar. 

Există multe zone unde condițiile de locuire sunt 

improprii- construcții improvizate, clădiri degradate, 

insalubre. 

Totodată numărul persoanelor aflate în nesiguranță 

locativă este de un procent 13% consform studiului de 

referință. 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

360 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  1,800,000Eur 

13.  Surse de finanţare POR 

14.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției se bazează pe caracterul 

integrat și complementar al intervenției cu celelate 

măsuri care au menirea de reduce gradul de sărăcie în 

ZUM. 

Acordarea locuințelor vor avea în vedere reducerea 

segregării comunităților marginalizate, egalitatea de 

șanse și nediscriminarea. 

Locuințele sociale vor fi întreținute de către locatari 

care vor stabili un regulament proriu pentru condițile 

de locuire. 



Fișa intervenției #8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de 

consiliere/formare/mentorat/scheme de microgranturi 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  

Titlul intervenției  Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri 

integrate de consiliere/formare/mentorat/scheme de 

microgranturi 

6.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM 

Gherla până în 2023 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea 

creării de noi locuri de muncă 

8.  

Justificarea intervenției Rata scăzută a ocupării în comunitatea marginalizată 

din Municipiul Gherla este una din cele mai grave 

probleme.  

Spiritul antreprenorial este scăzut datorită 

incertitudiililor de domeniu legislativ, lipsei capitalului 

și a educației antreprenoriale. Noțiunile de economie 

socială sunt prea puțin cunoscute iar persoanele 

apaținând grupului vulnerabil sunt excluse de pe piața 

muncii datorită prejudecăților, discriminării creându-se 

un cerc vicios. 

 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

225 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  700,000Eur 

13.  Surse de finanţare POCU 

14.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilittea intervenției trebuie să ibă la bază un 

parteneriat puternic cu mediul privat care să preia 

responsabilitatea menținerii locurilor d emuncă create 

și a afacerilor înființate. 

 

  



Fișa intervenției #9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  Titlul intervenției  Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 

6.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM 

Gherla până în 2023 

7.  

Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Dezvoltarea  întreprinderilor sociale de inserție în 

vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului 

vulnerabil 

8.  

Justificarea intervenției Rata scăzută a ocupării în comunitatea marginalizată 

din Municipiul Gherla este una din cele mai grave 

probleme.  

Spiritul antreprenorial este scăzut datorită 

incertitudiililor de domeniu legislativ, lipsei capitalului 

și a educației antreprenoriale. Noțiunile de economie 

socială sunt prea puțin cunoscute iar persoanele 

apaținând grupului vulnerabil sunt excluse de pe piața 

muncii datorită prejudecăților, discriminării creându-se 

un cerc vicios. 

 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

43 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  150,000Eur 

13.  Surse de finanţare POCU 

14.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției are la bază 

complementaritatea cu interveția de tip hard Schema 

de minimis pentru crearea infrastructurii 

întreprinderilor sociale care va crea condițiile ca 

locurile de muncă create în cadrul intreprinderii 

sociale să poată fi menținute cel puțin 12 luni după 

finalizare. 

  



Fișa intervenției 10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  
Titlul intervenției  Schema de minimis pentru crearea infrastructurii 

întreprinderilor sociale 

6.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM 

Gherla până în 2023 

7.  

Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Dezvoltarea  întreprinderilor sociale de inserție în 

vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului 

vulnerabil 

8.  

Justificarea intervenției Rata scăzută a ocupării în comunitatea marginalizată 

din Municipiul Gherla este una din cele mai grave 

probleme.  

Spiritul antreprenorial este scăzut datorită 

incertitudiililor de domeniu legislativ, lipsei capitalului 

și a educației antreprenoriale. Noțiunile de economie 

socială sunt prea puțin cunoscute iar persoanele 

apaținând grupului vulnerabil sunt excluse de pe piața 

muncii datorită prejudecăților, discriminării creându-se 

un cerc vicios. 

 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

43 

11.  Durata estimată a intervenției 24 luni 

12.  Buget estimativ  300,000Eur 

13.  Surse de finanţare POR 

14.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției are la bază 

complementaritatea cu interveția de tip soft  

Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 

care va crea condițiile ca locurile de muncă create în 

cadrul intreprinderii sociale să poată fi menținute cel 

puțin 12 luni după finalizare. 

  



Fișa intervenției #11 Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru 

tineri și adulți 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  
Titlul intervenției  Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere 

și orientare vocațională pentru tineri și adulți 

6.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM 

Gherla până în 2023 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor 

vulnerabile 

8.  

Justificarea intervenției Rata scăzută a ocupării în comunitatea marginalizată 

din Municipiul Gherla este una din cele mai grave 

probleme.  Analizând cauzele ajungem la concluzia că 

această problemă pornește de la educația și calificarea 

resursei umane care nu este corelată cu sectoarele de 

economie existente în municipiu iar locurile de muncă 

pentru persoane necalificate sunt insuficient 

remunerate. Cluj-Napoca este un magnet pentru 

tinerii calificați care aleg să facă naveta sau să migreze. 

Noțiunile de economie socială sunt prea puțin 

cunoscute iar persoanele apaținând grupului 

vulnerabil sunt excluse de pe piața muncii datorită 

prejudecăților, discriminării creându-se un cerc vicios. 

 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

100 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  250,000Eur 

13.  Surse de finanţare POCU 

14.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilittea intervenției trebuie să ibă la bază un 

parteneriat puternic cu mediul privat care să preia 

responsabilitatea menținerii locurilor de muncă create 

și să asigure posibilități de angajare pentru calificările 

obținute. 

  



Fișa intervenției #12 Renovarea, amenajarea și dotarea creșei 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  Titlul intervenției  Renovarea, amenajarea și dotarea creșei 

6.  

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

servicii 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea 

copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară 

8.  

Justificarea intervenției Nivelul de educație a comunității marginalizate este 

scăzut existând numeroase cazuri de abandon școlar 

mai ales în rândul romilor. 

Unitățile școlare nu sunt dotate cu echipamente 

moderne. Lipsește complet sistemul de creșe care 

îngreuneză revenirea pe piața muncii a tinerilor 

părinți. Lipsește complet sistemul de creșe care 

îngreuneză revenirea pe piața muncii a tinerilor părinți 

totodată crescând predispoziția spre evitarea înscrierii 

copiilor în situații de risc în învățământ. Copii mici care 

provin din familii aflate în risc de sărăcie sunt lăsați de 

foarte multe ori în grija bunicilor sau în centre de 

plasament. 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

50 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  140,000Eur 

13.  Surse de finanţare POR 

14.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

local iar costurile de operare vor fi preluate în 

întregime de autoritatea locală 

 

  



Fișa intervenției #13 Construire și dotare centre comunitare integrate 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  Titlul intervenției  Construire și dotare centre comunitare integrate 

6.  

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

servicii 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-

medicale și comunitare integrate 

8.  

Justificarea intervenției Având în vedere numărul mare de persoane care 

suferă de boli cronice, persoane cu dizabilități indică 

deficiențe la nivelul accesului la servicii de îngrijire și 

prevenție medicală. 

Serviciile medicale sunt asigurate în acest moment de 

medicii de familie, stomatologi și spitale unde accesul 

comunității marginalizate este minimă. O problemă 

este și la nivelul mentalității persoanele cele mai 

expuse la probleme de sănătate – cei care trăiesc în 

sărăcie nu accesează serviciile medicale de bază care 

de altfel sunt disponibile de ex. monitorizarea sarcinii, 

vaccinare, etc. Este nevoie de acțiuni ample de 

informare și mediere sanitară care să îmbunătățească 

starea de sănătate a populației și eficiența eforturilor 

de prevenire a îmbolnăvirilor. 

Există mai multe centre de plasament de tip familial în 

municipiu iar situațiia copiilor care împlinesc vârsta de 

18 și sunt implicați în forme de învățământ rămâne 

descoperit nefiind un sistem care să asigure un sprijin 

în găsirea locului lor în societate și comunitate. 

Numărul mare de vârstnici, persoane cu dizabilități, și 

alte grupuri vulnerabile necesită servicii sociale și 

socio-medicale complexe însă în acest moment aceste 

servicii sunt asigurate doar parțial și nu sunt servicii 

integrate. Comunitatea marginalizată și mai ales 

persoanele care se află în risc de sărăcie și excluziune 

socială depind în mare măsură de asistența socială însă 



în lipsa unor intervenții integrate iesirea din situația de 

risc este foarte dificilă și de multe ori nici nu e dorită 

de aceste persoane existând o stare de resemnare cu 

situația dificlă. 

Probleme din acest domeniu sunt de multe ori 

complexe de ordin medico-social existând și cazuri de 

violență domestică, dependență de alcool și alte 

substanțe etc. 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

368 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  400,000Eur 

13.  Surse de finanţare POR 

14.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

beneficiarului iar costurile de operare vor fi asigurate 

pe durata implementării din măsură complementară  

POCU 

 

  



Fișa intervenției #14 Operaționalizare centru comunitar integrat 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  Titlul intervenției  Operaționalizare centru comunitar integrat 

6.  

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

servicii 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-

medicale și comunitare integrate 

8.  

Justificarea intervenției Având în vedere numărul mare de persoane care 

suferă de boli cronice, persoane cu dizabilități indică 

deficiențe la nivelul accesului la servicii de îngrijire și 

prevenție medicală. 

Serviciile medicale sunt asigurate în acest moment de 

medicii de familie, stomatologi și spitale unde accesul 

comunității marginalizate este minimă. O problemă 

este și la nivelul mentalității persoanele cele mai 

expuse la probleme de sănătate – cei care trăiesc în 

sărăcie nu accesează serviciile medicale de bază care 

de altfel sunt disponibile de ex. monitorizarea sarcinii, 

vaccinare, etc. Este nevoie de acțiuni ample de 

informare și mediere sanitară care să îmbunătățească 

starea de sănătate a populației și eficiența eforturilor 

de prevenire a îmbolnăvirilor. 

Există mai multe centre de plasament de tip familial în 

municipiu iar situațiia copiilor care împlinesc vârsta de 

18 și sunt implicați în forme de învățământ rămâne 

descoperit nefiind un sistem care să asigure un sprijin 

în găsirea locului lor în societate și comunitate. 

Numărul mare de vârstnici, persoane cu dizabilități, și 

alte grupuri vulnerabile necesită servicii sociale și 

socio-medicale complexe însă în acest moment aceste 

servicii sunt asigurate doar parțial și nu sunt servicii 

integrate. Comunitatea marginalizată și mai ales 

persoanele care se află în risc de sărăcie și excluziune 

socială depind în mare măsură de asistența socială însă 



în lipsa unor intervenții integrate iesirea din situația de 

risc este foarte dificilă și de multe ori nici nu e dorită 

de aceste persoane existând o stare de resemnare cu 

situația dificlă. 

Probleme din acest domeniu sunt de multe ori 

complexe de ordin medico-social existând și cazuri de 

violență domestică, dependență de alcool și alte 

substanțe etc. 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

368 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  420,000Eur 

13.  Surse de finanţare POCU 

14.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

beneficiarului iar investiția realizată din proiectul 

complementar POR va crea un cadru corespunzător 

menținerii serviciilor funcționale după finalizarea 

întervenției. 

 

  



Fișa intervenției #15 Modernizarea cantinei sociale 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  Titlul intervenției  Modernizarea cantinei sociale 

6.  

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

servicii 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Asigurarea serviciilor  sociale, medicale, socio-

medicale și comunitare integrate 

8.  

Justificarea intervenției Numărul mare de vârstnici, persoane cu dizabilități, și 

alte grupuri vulnerabile necesită servicii sociale și 

socio-medicale complexe însă în acest moment aceste 

servicii sunt asigurate doar parțial și nu sunt servicii 

integrate. Comunitatea marginalizată și mai ales 

persoanele care se află în risc de sărăcie și excluziune 

socială depind în mare măsură de asistența socială însă 

în lipsa unor intervenții integrate iesirea din situația de 

risc este foarte dificilă și de multe ori nici nu e dorită 

de aceste persoane existând o stare de resemnare cu 

situația dificlă. 

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

100 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  100,000Eur 

13.  Surse de finanţare POR 

14.  
Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

primăriei 

 

  



Fișa intervenției #16 Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii 

educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  

Titlul intervenției  Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în 

vederea furnizării unor servicii educaționale de 

calitate, în special a celor de tip afterschool 

6.  

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

servicii 

7.  

Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea 

reducerii abandonului școlar și eficientizării actului 

educațional 

8.  

Justificarea intervenției Nivelul de educație a comunității marginalizate este 

scăzut existând numeroase cazuri de abandon școlar 

mai ales în rândul romilor. 

Unitățile școlare nu sunt dotate cu echipamente 

moderne iar serviciile de afterchool lipsesc în primul 

rând datorită lipsei cadrului material dar și a susținerii 

financiare a programului. Părinții nu au posibilitatea de 

a asigura costurile de masă și remunerarea 

personalului didactic. 

Clădirile în care funcționează școlile nu au spații 

potrivite pentru servirea mesei și alte activități de 

școală după școală.  

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

100 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  1,600,000Eur 

13.  Surse de finanţare POR 

14.  
Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

primăriei 

  



Fișa intervenției #17 Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenții, 

etc. 

 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  
Titlul intervenției  Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip 

afterschool, oferirea de subvenții, etc. 

6.  

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

servicii 

7.  

Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea 

reducerii abandonului școlar și eficientizării actului 

educațional 

8.  

Justificarea intervenției Nivelul de educație a comunității marginalizate este 

scăzut existând numeroase cazuri de abandon școlar 

mai ales în rândul romilor. 

Unitățile școlare nu sunt dotate cu echipamente 

moderne iar serviciile de afterchool lipsesc în primul 

rând datorită lipsei cadrului material dar și a susținerii 

financiare a programului. Părinții nu au posibilitatea de 

a asigura costurile de masă și remunerarea 

personalului didactic. 

Clădirile în care funcționează școlile nu au spații 

potrivite pentru servirea mesei și alte activități de 

școală după școală.  

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

100 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  150,000Eur 

13.  Surse de finanţare POCU 

14.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

primăriei și contribuțiile părinților care nu fac parte din 

grupul țintă 

  



Fișa intervenției #18 Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate 

1.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

2.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

3.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

4.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

5.  Titlul intervenției  Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate 

6.  

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

servicii 

7.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare 

8.  

Justificarea intervenției Având în vedere numărul mare de persoane care 

suferă de boli cronice, persoane cu dizabilități indică 

deficiențe la nivelul accesului la servicii de îngrijire și 

prevenție medicală. 

Serviciile medicale sunt asigurate în acest moment de 

medicii de familie, stomatologi și spitale unde accesul 

comunității marginalizate este minimă. O problemă 

este și la nivelul mentalității persoanele cele mai 

expuse la probleme de sănătate – cei care trăiesc în 

sărăcie nu accesează serviciile medicale de bază care 

de altfel sunt disponibile de ex. monitorizarea sarcinii, 

vaccinare, etc. Totodată calitatea serviciilor oferite de 

către spitalul municipal nu este de calitate fiind nevoie 

de investiții în dotări. În lipsa dotărilor cu echipamente 

performate, condițiilor din spital și pregătirii 

profesionale a cadrelor medicale serviciile oferite nu 

sunt performante. Majoritatea bolnavilor sunt 

redirecționați la spitalele din Cluj-Napoca sau Dej.  

9.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

10.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

100 

11.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

12.  Buget estimativ  255,000Eur 

13.  Surse de finanţare POR 

14.  
Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

spitalului 



 

Fișa intervenției #19 Frigiderul comunitar 

 

15.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

16.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

17.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

18.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

19.  Titlul intervenției  Frigiderul comunitar 

20.  

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

servicii 

21.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Programe de inovare socială 

22.  

Justificarea intervenției  Comunitatea marginalizată și mai ales persoanele care 

se află în risc de sărăcie și excluziune socială depind în 

mare măsură de asistența socială însă în lipsa unor 

intervenții integrate și inovative iesirea din situația de 

risc este foarte dificilă și de multe ori nici nu e dorită 

de aceste persoane existând o stare de resemnare cu 

situația dificlă. 

23.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

24.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

100 

25.  Durata estimată a intervenției 24 luni 

26.  Buget estimativ  20,000Eur 

27.  Surse de finanţare POCU 

28.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asumată de către 

ONG-ul care inițiaza proiectul bazându-se pe donații și 

obținerea finanțărilor ulteroare din surse private și 

publice 

 

  



Fișa intervenției #20 Biblioteca de lucruri 

 

29.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

30.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

31.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

32.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

33.  Titlul intervenției  Biblioteca de lucruri 

34.  

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

servicii 

35.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Programe de inovare socială 

36.  

Justificarea intervenției  Comunitatea marginalizată și mai ales persoanele care 

se află în risc de sărăcie și excluziune socială depind în 

mare măsură de asistența socială însă în lipsa unor 

intervenții integrate și inovative iesirea din situația de 

risc este foarte dificilă și de multe ori nici nu e dorită 

de aceste persoane existând o stare de resemnare cu 

situația dificlă. 

37.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

38.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

100 

39.  Durata estimată a intervenției 24 luni 

40.  Buget estimativ  50,000Eur 

41.  Surse de finanţare POCU 

42.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției va fi asumată de către 

ONG-ul care inițiaza proiectul bazându-se pe donații și 

obținerea finanțărilor ulteroare din surse private și 

publice 

 

 

  



Fișa intervenției #21 • Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: 

ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea 

comunității 

 

43.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

44.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

45.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

46.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

47.  

Titlul intervenției  Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în 

domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare 

a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu 

participarea comunității 

48.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 5 Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin 

responsabilizare, cooperare și implicare 

49.  

Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Creșterea gradului de conștientizare și implicare a 

comunității în rezolvarea problemelor cu care se 

confruntă 

50.  

Justificarea intervenției Comunicarea între autorități și comunitate este 

dificilă, procesul de cosultare publică și raportare fiind 

deficitar, soluția la majoritatea problemelor fiind 

așteptate de la autoritățile locale. 

Implicarea cetățenilor în rezolvarea problemelor este 

redusă, nu a existat până acum forme participative de 

planificare și soluționare probleme. Campaniile de 

educare și informare au avut un caracter sporadic 

neavând un cadru adecvat pentru derularea acestora. 

În cazul intervențiilor derulate sprijinul comunității era 

redus tocmai datorită lipsei implicării lor în planificare 

și implementare. Subiectele legate de problemele 

comunității, problemele individuale, de sănătate, 

sociale și de dezvoltare personală nu sunt accesibile 

comunității marginalizate astfel conduc la o serie de 

probleme (sănătate, situație materială precară, 

dificultate în a beneficia de oportunități de finanțare 

europeană, probleme sociale, conflicte între cetățeni și 

autorități precum și conflicte în interiorul comunității 

etc.) 

Colaborarea la nivelul societății civile este redus, de 

multe ori existând inițiative frumoase și utile dar 



foarte izolate. Deși există multe ONG-uri care activează 

pe raza ZUM activitatea acestora nu este corelată și 

integrată. 

51.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

52.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

100 

53.  Durata estimată a intervenției 24 luni 

54.  Buget estimativ  50,000Eur 

55.  Surse de finanţare POCU 

56.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției derivă din 

complementaritate cu celelate intervenții. Această 

intervenție are ca scop să îmbunătățească 

sustenabilitatea celorlalte intervenții ca de exemplu 

Centrul Comunitar Intregrat, programele de ocupare, 

educație etc. 

 

  



Fișa intervenției #22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 

57.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

58.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

59.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

60.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

61.  
Titlul intervenției  Renovarea și amenajarea spațiilor destinate 

activităților culturale 

62.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 5 Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin 

responsabilizare, cooperare și implicare 

63.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității 

segregate 

64.  

Justificarea intervenției Nu există spații pentru organizarea unor evenimente 

culturale, recreaționale sau cele existente nu sunt 

suficiente și accesibile pentru comunitatea 

marginalizată. In ZUM nu există o clădire publică unde 

să se poată organiza o întâlnire, nu sunt evenimente 

culturale locale care să întârească relațiile comunitare 

iar posibilitățile de socializare se rezumă la evenimente 

culturale ocazionale, zilele orașului și spectacolele cu 

ocazia diferitelor sărbători. 

65.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

66.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

50 

67.  Durata estimată a intervenției 24 luni 

68.  Buget estimativ  20,000Eur 

69.  Surse de finanţare POR 

70.  

Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției se va asigura din bugetul 

propriu al solicitantului și din activitățile culturale 

derulate 

 

  



Fișa intervenției #23  Construire și promovare brand local 

71.  

Regiune de dezvoltare 

Județ 

Oraș/municipiu 

Nord-Vest 

Cluj 

Gherla 

72.  Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

73.  

Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

Manager GAL:  AGOSTON CSILLA 

TEL: 0740396209 

74.  Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

75.  Titlul intervenției  Construire și promovare brand local 

76.  
Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenția 

OS 5 Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin 

responsabilizare, cooperare și implicare 

77.  
Măsura din Planul de acțiune vizată prin 

intervenție 

Consolidarea imaginii comunității 

78.  

Justificarea intervenției Municipiul Gherla a fost de-a lungul timpului un centru 

important pentru zona Câmpia Transilvania din punct 

de vedere industrial, cultural, economic, geografic etc. 

Odată cu modernizarea vieții și dezvoltarea urbană 

importanța orașului s-a diminuat aducând un declin și 

în cea ce privește economia locală și viața culturală. 

Valoarea istorică, culturală și arhitecturală este prea 

puțin cunoscută neexistând preocupare pentru 

promovarea turistică a orașului. 

79.  Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

80.  
Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială) 

50 

81.  Durata estimată a intervenției 36 luni 

82.  Buget estimativ  70,000Eur 

83.  Surse de finanţare Bugetul local 

84.  
Sustenabilitatea intervenției după 

încheierea perioadei de finanțare DLRC 

Sustenabilitatea intervenției se va asigura din bugetul 

propriu al solicitantului  

 

 


