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Derularea activităților de asistență socială comunitară în comunitățile marginalizate din Târgu 
Mureș 

 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, în calitate de Partener al proiectului „Abordare integrată a 
sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu 
Mureș” cod SMIS 2014+: 152430, a început activitățile pe teren în ceea ce privește informarea asupra 
serviciilor de asistență socială comunitară, grupului țintă din comunitatea marginalizată - minim 595 de 
persoane beneficiare. Activitățile mai sus amintite, vor fi furnizate prin intermediul Serviciului de 
Asistență Socială Comunitară, care urmează a fi înființat în cadrul proiectului.   

Astfel, vor avea loc întâlniri în comunitățile marginalizate de pe raza municipiului Târgu Mureș, conform 
următorului program: 

 

Ziua Luni Marți Miercuri Joi 

Ora 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 

Zona 
deservită 

Rovinari 

Băneasa 

Dealului Valea Rece 

Pășunii 

Remetea 

Fânațelor 

Locația Târgu Mureș,  

P-ța Onești, nr. 17 

Târgu Mureș,  

str. Dealului, nr. 36A 

Târgu Mureș, str. Pășunii 
(fostul atelier 

meșteșugăresc) 

Târgu Mureș,  

str. Remetea, nr. 161 

 

Printre activitățile de asistență socială comunitară desfășurate în comunitate, în cadrul acestei etape, 
se numără: 

 Evaluarea problemelor sociale cu scopul de a identifica nevoile individuale, familiare, de grup și 
ale comunității; 

 Informare și consiliere privind drepturile sociale, precum și măsurile de sprijin în vederea 
facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor defavorizate.  

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, în cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 9vi, Apelul de proiecte nr. 717 „Reducerea 

numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin 

implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”. 

Valoarea totală a proiectului este de 10.036.950,34 lei, din care 9.634.744,35 lei reprezintă finanțare 
nerambursabilă.  

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 19 ianuarie 2022 – 31 decembrie 
2023. 

Comunicat de presă 

 



 

Proiectul va oferi șanse reale de scoatere din sărăcie și integrare socială pentru 1.010 persoane din 

teritoriul acoperit de SDL GALTârgu Mureș, care se află în risc de sărăcie, se confruntă cu o deprivare 

materială severă și/sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității și care vor 

beneficia de servicii de integrare în societate și pe piața muncii. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 


