
 

Fişa intervenţiei 1 
 

Regiune de dezvoltare Judeţ 
Oraş/municipiu Regiunea Vest Judeţ Hunedoara Municipiu VULCAN 

 Nume GAL ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL 

VULCAN 
 Date de contact GAL 

municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31, camera 

14, judeţul Hunedoara 
 Teritoriul vizat de SDL ZUM 2 

 Titlul intervenţiei Reabilitare infrastructură rutieră zona Crividia zona 

de acces auto si pietonala - str Crividia, Str. Teodora 

Lucaciu pe o lungime de 3,8 km, modernizare trei 

poduri pe drumurile mai sus amintite. 

 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenţia 
OS1 Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului 

urban, imbunatatirea accesului in si din zonele 

dezavantajate din municipiul Vulcan prin reabilitarea 

infrastructurii rutiere, a străzilor din interiorul 

zonelor urbane marginalizate si cuprinse in teritoriul 

Strategiei Locale de Dezvoltare 
 

Măsura din Planul de acţiune vizată prin 

intervenţie 

Reabilitare infrastructură rutieră zona Crividia zona 

de acces auto si pietonala - str Crividia, Str. Teodora 

Lucaciu pe o lungime de 3,8 km, modernizare trei 

poduri pe drumurile mai sus amintite. 

 Justificarea intervenţiei 

Conform Strategiei de Dezvoltare Locala, s-au 

identificat principalele probleme la nivelul 

comunităţii pe baza studiului de referinţa, denumita 

Problema 1: Infrastructură din zonele ZUM, mai 

precis drumurile de acces intre locuinţe si către zona 

funcţionala. Lipsa unor drumuri si cai de acces 

adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia 

locala stagnează sau chiar înregistrează un regres 
 

Comunitatea marginalizată din teritoriu zonă marginalizată (NU Roma) 

 

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie şi excluziune socială) 

NA 

 

 

Durata estimată a intervenţiei 36 luni 

 

Buget estimativ 600.000 euro 
 

Surse de finanţare POR 2014-2020, AP 9 
 

Sustenabilitatea intervenţiei după 

încheierea perioadei de finanţare DLRC 

Autorităţile locale vor urmări punerea in aplicare a 

planurilor de intretinere si reparaţii astfel incat 

infrastructura rutiera sa nu se degradeze 



 

 

 

Fişa intervenţiei 9 
 

Regiune de dezvoltare Judeţ 
Oraş/municipiu Regiunea Vest, Judeţ Hunedoara, Municipiu VULCAN 

 Nume GAL ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL 

VULCAN 
 Date de contact GAL 

municipiul Vulcan, bld. Mihai Viteazu, nr. 31, camera 

14, judeţul Hunedoara 
 Teritoriul vizat de SDL ZUM 1, ZUM 2, ZUM 3, ZUM 4, ZUM 5, Alte zone 

 Titlul intervenţiei 
Refuncţionalizare spaţii publice urbane din ZUM- uri 

şi transformarea acestora în parcuri şi locuri de joacă 

pentru copii 
 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenţia 
OS3 Imbunatatirea si modificare spatiilor publice 

urbane in locuri de joaca pentru copii si alte tipuri de 

spatii de utilitate publica prin lucrări specifice, in anii 

următori dar nu mai târziu de anul 2023. 
 

Măsura din Planul de acţiune vizată prin 

intervenţie 
Refuncţionalizare spaţii publice urbane din ZUM- uri 

şi transformarea acestora în parcuri şi locuri de joacă 

pentru copii 
 Justificarea intervenţiei Conform Strategiei de Dezvoltare Locala, s-au 

identificat principalele probleme la nivelul 
 

  

comunităţii pe baza studiului de referinţa, denumita 

Problema 3: Spaţii publice urbane 
 

Comunitatea marginalizată din teritoriu 

ZUM 1, ZUM 3, ZUM 4 zona marginalizata de romi, 

ZUM 2, ZUM 5 zona marginalizata (nu Roma) 
 

Grupuri ţintă vizate (persoane aflate în 

risc de sărăcie şi excluziune socială) 

NA 

 Durata estimată a intervenţiei 36 luni 

 

Buget estimativ 560.000 euro 
 

Surse de finanţare POR 2014-2020, AP 9 
 

Sustenabilitatea intervenţiei după 

încheierea perioadei de finanţare DLRC 
Autorităţile locale vor demara acţiuni de 

conştientizare a comunităţilor de necesitatea 

păstrării in buna funcţionare a spatiilor publice, 

implicarea primăriei in paza acestor locuri. 
 


