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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) 390 persoane in cautarea unui loc de munca (persoane aflate în risc 

de sărăcie şi excluziune socială) 
 Durata estimată a intervenţiei 36 luni 

 

Buget estimativ POCU AP 5, 550.000 euro 
 Surse de finanţare POCU AP 5 

 

Sustenabilitatea intervenţiei după 

încheierea perioadei de finanţare DLRC 

Sustenabilitatea masurilor active - va fi asigurata de beneficiarii 

proiectelor specifice POCU finanţate in etapa III conform autorizaţiilor 

si acreditărilor pe care le deţine. Va intensifica relaţiile intre 

angajatorii din zona Vulcan si potenţialii angajaţi prin acest proiect, 

facand ca infrastructura creata sa apropie aceste doua parti in a 

finaliza cerere de piaţa a forţei de munca. Modelele de antreprenoriat 

realizate prin proiecte, au doua direcţii respectiv de a aduce un plus 

de încredere locuitorii municipiului ca isi pot crea propriul loc de 

munca, reducerea muncii la negru si protejarea din punct de vederea 

asigurariilor sociale si de sanatate. A doua directiva este încurajarea 

antreprenoriatului social. 

 

 

Regiune de dezvoltare Judeţ 

Oraş/municipiu Regiunea Vest Judeţ Hunedoara Municipiul 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 

Furnizare de servicii integrate pentru persoanele in cautarea unui loc 

de munca (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, de 

inserţie socio-profesională 
 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia 

contribuie intervenţia 

OS4 Schimbarea statutului de zone marginalizate din cadrul 

Municipiului Vulcan .......................  
 

Măsura din Planul de acţiune vizată prin 

intervenţie Furnizare de servicii integrate pentru persoanele in cautarea unui loc 

de munca (ex. măsuri active de ocupare, formare profesională, de 

inserţie socio-profesională 
 Justificarea intervenţiei Conform Strategiei de Dezvoltare Locala, s-au identificat principalele 

probleme la nivelul comunităţii pe baza studiului de referinţa, 

denumita Problema 4 Ocupare - rata mare a somajului 


