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Intervenție POR #3 
Gaze naturale, apă curentă, sistem canalizare, 
serviciu de salubrizare, extindere iluminat public în 
zonele Pescăreasa și Cazărmilor, necesitatea 
modernizării stației de epurare în zona Pescăreasa 
și sistem de canalizare în zona Grui. 

Obiectivul general al 

SDL este reducerea 

numărului de 

persoane aflate în 

risc de sărăcie sau 

excluziune socială în 

ZUM-urile 

identificate, alături 

de îmbunătățirea 

calității vieții, 

creșterea coeziunii 

sociale, 

îmbunătățirea 

mediului de viață și 

creșterea economică 

în teritoriul SDL. 

Plan de acțiune  Lista indicativă de intervenții  

Intervenție POCU #15 
Dezvoltare școala profesională în sistem dual 
respectiv, acordare de pachete integrate, inclusiv 
burse suplimentare.  

Intervenție POCU #18 

Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire 

la domiciliu. 

Intervenție POR #16 
Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a 
împrejmuirii acestora. 

Intervenție POCU #21 
Cooptare de medici și asistenți în vederea oferirii 
de servicii de sănătate. 

Intervenție POCU #22 
Înființarea de servicii medicale mobile și servicii 
integrate de asistență medicală și consiliere. 

Intervenție POR #1 
Asfaltare, trotuare, indicatoare rutiere la nivelul 
trecerilor de pietoni din aproprierea școlilor, cât 
și semnalizarea trecerilor de pietoni intens 
circulate. 

Intervenție POR  #2 
Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc 
din zona Cazărmilor, modernizarea spațiilor 
pietonale și extinderea acestora la nivelul 
teritoriului SDL. 

Intervenție POR #7 
Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul 
școlilor și în comunitate. 

Intervenție POCU #8 
Crearea unui incubator de afaceri în colaborare 
cu Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș și 
Camera de Comerț. 

Intervenție POCU  #9 
Organizarea de cursuri de formare profesională 
pentru tineri și adulți în vederea inserției pe 
piața muncii. 

Intervenții POCU  

 Dezvoltarea mediului antreprenorial prin 
acordarea de microgrant integrat cu stagii de 
formare. #10 

 Creșterea gradului de ocupare pentru 
persoanele vârstnice și femei. #11 

  
Intervenție POCU#14 
Accesul și menținerea pe piața muncii a tinerilor 
cu vârsta între 18 și 24 de ani, inclusiv prin 
dezvoltarea de programe de ucenicie și școală 
profesională. 

Intervenție POCU  #5 
Asigurarea accesului la servicii sociale inclusiv 
prin dezvoltarea serviciilor medicale în centrele 
medico-sociale integrate. 

Intervenție POCU #24 
Organizarea de campanii de informare și 
conștientizare pentru implicarea activă și 
voluntară a membrilor comunității. 

Intervenție POCU  #12 
Creșterea gradului de ocupare pentru populația 
de etnie roma prin integrarea acestora în 
activitățile existente. 

Intervenție POCU #20 
Campanii de informare, conștientizare pentru 
implicarea activă și voluntară a membrilor 
comunității prin realizarea de activități de 
prezentare de exemple de bună practică. 

Intervenție POR #23 
Realizarea unui centru medicosocial integrat și 
construirea de băi de tip comunal. 

Obiectiv specific 1 

Dezvoltarea și îmbunătățirea 

condițiilor de infrastructură în 

vederea îmbunătățirii calității 

vieții. 

Obiectiv specific 3 
Facilitarea accesului 
populației din ZUM la servicii 
(administrative, sociale, 
medicale) și locuri de muncă 
din zona funcțională. 

Obiectiv specific 2 
Îmbunătățirea serviciilor 
publice (apă curentă, 
canalizare, gunoi menajer, gaze 
a, energie electrică, internet) 
din teritoriul SDL. 

Obiectiv specific 4 
Îmbunătățirea condițiilor de 
locuire în special pentru 
persoanele care au un nivel 
de trai redus. 

Obiectiv specific 5 
Îmbunătățirea și dezvoltarea 
spațiilor publice urbane în 
vederea asigurării de facilități 
necesare pentru creșterea 
coeziunii sociale și 
îmbunătățirii mediului de 
viață al locuitorilor. 

Obiectiv specific 6 
Crearea și dezvoltarea de noi 
locuri de muncă cu accent pe 
persoanele din grupurile 
vulnerabile. 

Obiectiv specific 7 
Îmbunătățirea sistemului de 
educație și asigurarea 
accesului populației (copii și 
adulți) din teritoriul SDL la 
acesta. 

Obiectiv specific 8 
Îmbunătățirea și 
diversificarea accesului la 
serviciile de bază. 

Obiectiv specific 9 
Îmbunătățirea și dezvoltarea 
relațiilor comunitare. 

Măsura 1 
Dotarea instituțiilor școlare, respectiv 
înființarea și dotarea unui centru 
integrat de pregătire profesională a 
tinerilor cu vârsta mai mică de 18 ani 
prin acces la învățământ de stat. 

Măsura 2 
Reabilitarea clădirilor școlare și a 
împrejmuirii spațiilor școlare din zona 
Pescăreasa. 

Măsura 1 
Înființarea și acreditarea unui serviciu 
de îngrijire la domiciliu în zona 
Pescăreasa și zona Cazărmilor. 

Măsura 2 
Organizarea de campanii de 
informare, conștientizare a 
importanței efectuării controalelor 
medicale periodice pentru adulți și a 
monitorizării dezvoltării adecvate a 
copiilor sub 1 an în zona Pescăreasa 
și zona Cazărmilor, respectiv a 
educației sexuale. 

Măsura 3 
Crearea unei rețele de specialiști care să 
monitorizeze starea de sănătate a 
populației în special a persoanelor care 
suferă de boli cronice/ handicap/ 

deficiență/ dizabilități în teritoriul SDL. 

Măsura 4 
Realizarea unui centru    medicosocial 
integrat în care să fie prestate servicii 
integrate de asistență medicală și consiliere 

 

Măsura 1 
Campanii de comunicare și prevenire a 
problemelor și activități de mediere a 
conflictelor comunitare existente în zona 
Pescăreasa și cursuri de dezvoltare și 
mobilizare a comunității. 

Măsura 1 
Construcția, extinderea și/ sau 
modernizarea rețelei de drumuri în 
zonele Pescăreasa și Cazărmilor. 

Măsura 2 
Realizarea și îmbunătățirea 
infrastructurii tehnico-edilitare. 

Măsura 1 
Construirea/ identificarea unui spațiu 
ce poate fi utilizat pentru crearea de 
locuințe sociale sau crearea unui 
adăpost pentru persoanele străzii, la 
nivelul teritoriului SDL. 

Măsura 1 
Dezvoltarea rețelei de utilități oferite 
populației din zonele Pescăreasa, 
Cazărmilor şi Grui. 

Măsura 1 
Crearea de spații de joacă pentru 
copii, respectiv amenajarea acestora. 

Măsura 1 
Crearea unui incubator de afaceri/ 
centru multifuncțional pentru 
sprijinirea antreprenorilor. 

Măsura 2 
Realizarea unor cursuri de formare în 
vederea reorientării profesionale și 
adaptării la cerințele pieței muncii în 
teritoriul SDL. 

Măsura 3 
Sprijinirea iniţiativelor 
antreprenoriale în vederea creării de 
noi locuri de muncă în teritoriul SDL.  

Măsura 4 
Realizarea de parteneriate pentru 
calificarea forței de muncă și 
sprijinirea operatorilor economici 
pentru oferirea de cursuri de 
ucenicie/ stagii pentru tinerii din 
zona Pescăreasa. 

Intervenție POR  #4 
Construirea infrastructurii de locuire socială, 
inclusiv a locuințelor de tip shelter pentru 
persoanele victime ale violenței în familie. 


