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Măsuri pentru sustenabilitatea 

proiectului  ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului 
Sebeș” – cod proiect 106138 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 5 -  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de 
investiții: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe 
cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni 
integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

 

Obiectivul proiectului: 

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numarului de persoane aflate în risc 
de sărăcie și excluziune socială din comunitățile urbane marginalizate prin elaborarea unei 
Strategii de Dezvoltare Locală utilizând instrumentul Dezvoltare Locală plasată sub 
Responsabilitatea Comunității (DLRC). 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Sebeș a fost actualizată prin introducerea 
în cadrul Măsurilor strategice a unor noi proiecte (în Portofoliul de proiecte) care urmăresc 
dezvoltarea unor investiții în zona marginalizată și în întregul teritoriu SDL. 

Proiectele sunt în concordanță cu Planul de măsuri al SDL Sebeș  și vizează modernizarea 
străzilor și amenajarea rețelei stradale din zona marginalizatră (ZUM) și zonele adiacente, 
amenajarea spațiilor publice urbane, îmbunătățirea condițiilor de locuit ale rezidenților în ZUM și 
SDL, construire de centru multifuncțional pentru comunitatea ZUM, îmbunătățirea infrastructurii 
și serviciilor educaționale din teritoriile ZUM și SDL. 

 

Măsura 1.1 

Amenajarea spațiilor publice urbane din 
ZUM și SDL  

Intervenții de tip POR :  

Intervenția 1.1.1 Crearea / reabilitarea/ 
modernizarea de zone verzi, piațete, zone 
pietonale și comerciale 

Măsura 1.2 

Amenajarea rețelei stradale din zona 
marginalizată și teritoriul SDL  

Intervenții de tip POR :  

Intervenția 1.2.1 Modernizare rețea stradală și 
rețele în zona marginalizată și teritoriul SDL 

Măsura 2.1 

Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale 
rezidenților în ZUM și SDL 

Intervenții de tip POR :  

Intervenția 2.1.1 Construirea de locuințe sociale 
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Măsura 3.1 

Amenajarea spațiului urban degradat prin 
construire/reabilitare/modernizare de 
clădiri pentru a găzdui diferite activități 
sociale, comunitare, culturale, agrement 
și sport 

Intervenții de tip POR (hard):  

Intervenția 3.1.1 Construire de centru 
multifuncțional pentru comunitatea ZUM 

Măsura 5.1 

Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor 
educaționale din teritoriile ZUM și SDL 

Intervenții de tip POR (hard):  

Intervenția 5.1.1 
Construirea/reabilitarea/modernizarea de unităţi 
de învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli primare și 
gimnaziale. 

 

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Sebeș a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 109/25.04.2018. 

   


