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04.04.2022 

COMUNICAT 

Începerea proiectului -"PRO Freidorf - Incluziune socială și parteneriat activ pentru 

combaterea marginalizării", cod SMIS 152224 
 

Direcția de  Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de lider împreună cu Asociația 

Luptă Zâmbește Trăiește Timiș în calitate de partener anunță lansarea  proiectului "PRO Freidorf - 

Incluziune socială și parteneriat activ pentru combaterea marginalizării"(cod SMIS 126135), proiect 

contractat în cadrul apelului POCU/717/5/1Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și 

non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 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. 

 

Proiectul "PRO Freidorf - Incluziune socială și parteneriat activ pentru combaterea marginalizării" se 

derulează în perioada 09.03.2022 – 08.09.2023. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, marginalizare socială  și prevenirea fenomenului de 

excluziune socială, a discriminării și desegregării pentru locuitorii din teritoriul delimitat de Strategia de 

Dezvoltare Locala Freidorf (romă și non-romă) prin furnizarea de servicii integrate pentru un număr 

minim de 511 persoane din care minim 100 romi. 

Rezultatele așteptate/finale constau în: 

 Dezvoltarea unui serviciu social de tip asistență comunitară- o clădire, va fi reabilitată și dotată cu 

echipamentele necesare furnizării serviciului social, conform standardelor minime de calitate; 

 Furnizarea de servicii sociale de tip asistență comunitară pentru 161 de persoane adulte din care 

minim 45 de etnie romă cu domiciliul/reședința în zona Freidorf din Timișoara 

 Derularea de acțiuni de combatere a discriminării și segregării, evenimente cultural-artistice și 

sportive pentru 350 persoane aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială, dintre care minim 55 

persoane de etnie roma 

 Încheierea de 10 parteneriate cu organizații publice și private care oferă servicii și desfășoară 

activități pentru locuitorii din zona Freidorf 

 Realizare de studii de referință, analiză diagnostic, recensământ la nivelul teritoriului delimitat prin 

Strategia de Dezvoltare Locala Freidorf 

 

Proiectul are o valoare totală de  1.529.260,24 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 1.452.797,27 lei, valoarea 

finanțării naționale este de 53.971,37 lei iar contribuția beneficiarilor este de 22.491,60 lei.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020 
PRO Freidorf - Incluziune socială și parteneriat activ pentru 
combaterea marginalizării 
POCU/717/5/1/152224 

 

 

 

2 

Valoare totală buget proiect Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (lider proiect) 1.124.549,99lei, 

din care valoarea cofinanțării UE este de 1.068.322,54 lei, valoarea finanțării naționale este de 33.735,85 lei iar 

contribuția beneficiarului este de 22.491,60 lei. 

Valoare totală buget proiect Asociația Luptă Zâmbește Trăiește Timiș (partener) 404.710,25 lei, din care valoarea 

cofinanțării UE este de 384.474,73 lei, valoarea finanțării naționale este de 20.235,52 lei iar contribuția beneficiarilor 

este de 0 lei. 

 

 

Date de contact ale beneficiarului: 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 

Website: https://socialtm.ro/ 

Email: dastimisoara@gamil.com 

Telefon: 0356.416050; Fax: 0356.416049 

Adresa: str. Ioan Plavoșin, nr. 21, Timișoara 

Persoana de contact: manager proiect Codruța Darida,  

e-mail: s.strategiiprograme@gmail.com 

telefon: 0724296458 

Asociația Luptă Zâmbește și Trăiește Timiș 

Website: https://luptazambestetraieste.ro/  

Email: asluptazambestetraieste@gmail.com 

Telefon: 0756199041 

Adresa: str. Al.Averescu nr.3C,  Timișoara 

Persoana de contact: coordonator Adrian Iacobici 

e-mail: a.iacobici@gmail.com 

 

 

 

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


