
Problema 4 Ocupare - rata mare a şomajului, 
Rata de ocupare este diferita in plan teritorial, pe grup de varsta,sexe, medii de rezidenta, forme de 
proprietate ale agenţilor economici si pe sectoare ale economiei naţionale.Valoarea ratei de ocupare 
depinde in principal de doi factori: demografic si economic. După cum rezulta din statistici rata de ocupare 
la nivel naţional a scăzut constant, datorita evoluţiei nefavorabile a economiei naţionale dar si din cauza 
evoluţiei factorilor demografici. Cele mai inalte rate de ocupare se inregistreaza la grupele de vârste 35-44 
de ani (peste75%) si 25-34 de ani (mai mare de 70%) si 45-54 de ani, iar valorile cele mai scăzute se 
inregistreaza in cazul populaţiei cuprinse in grupele de varsta 15-24 de ani ( sub 40% ceea ce reprezintă o 
situaţie acceptabila ţinând seama ca multe dintre aceste persoane sunt cuprinse in diverse forme de 
invatamant,dar valoarea indicatorului este in scădere, aspect negativ ) Varsta de 65 de ani si peste are o 
rata de ocupare sub 35% dar creste in intervalul de analiza, pana in anul 2017,ceea ce arata ca multe 
persoane de varsta a treia erau nevoite sa desfasoare anumite activitati pentru a-si suplimenta veniturile. 
In urma studiului de referinţa pe teritoriul SDL a rezultat următoarea situaţie: 
1400 persoane din care in etapa III vor fi cuprinse 390 persoane in cautarea unui loc de munca; din acestea 
minim 130 isi vor găsi un loc de munca.  
Măsuri 
-Masuri specifice pentru ocuparea forţei de munca ca: 
1. Furnizare de servicii integrate pentru persoanele in cautarea unui loc de munca (ex. măsuri active de 

ocupare, formare profesională, de inserţie socio-profesională: 
Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, în vederea creării 
de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum şi a serviciilor de consiliere/ consultanţă 
formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (ex. mentorat) atât în faza de înfiinţare a 
afacerii, cât şi post înfiinţare. 
Sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile în cadrul întreprinderilor 
sociale de inserţie 
sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piaţa muncii, măsuri care vizează integrarea socio- 
profesională la noul loc de muncă pentru persoanele greu ocupabile şi foarte greu ocupabile, constând, de 
ex., în acţiuni de îndrumare, consiliere, asistenţă a angajatului/ angajatorului si masuri de informare, 
consiliere si mediere pe piaţa muncii. 
Furnizarea programelor de formare profesionala pentru dobândirea, actualizarea sau schimbarea 
calificărilor, respectiv calificare, recalificare 
Furnizarea programelor de evaluare a competentelor obţinute informai Acordarea de subvenţii pentru 
angajatori care angajează persoane din Vulcan. 
Crearea de intreprinderi sociale 
Masuri de inovare sociala in domeniul ocupării: 
-vizite cu durata de o zi, ale participanţilor la programele de formare pentru facilitarea integrării lor pe 
piaţa muncii. Având in vedere ca persoanele din Grupul tinta nu au lucrat sau au lucrat sporadic, se 
organizează aceste vizite la agenţi economici din oraşe in care rata şomajului este redusa pentru ca 
persoanele din Grupul tinta sa fie informate asupra condiţiilor de munca oferite de aceştia. 
-Zilele angajarii este organizarea de intalniri directe intre persoanele in cautarea unui loc de munca din 
comunitate si angajatori care sa fie altceva decât clasicele deja burse ale locurilor de munca Acţiuni de 
inovare sociala in domeniul antreprenoriatului Organizare târgul antreprenorilor locali, annual, O 
conferinţa despre antreprenoriatul social. 
Masurile vor fi sprijinite prin POCU axa 5 - vor fi lansate sesiuni de proiecte in care vor fi cuprinse masuri 
integrate, inclusiv aferente serviciilor sociale cuprinse in problema 6, buget orientativ 550000 euro. 
De asemenea masurile pot fi sprijinite de AJOFM prin programele specifice in perioada de sustenabilitate. 

Problema 5 Educaţie - rata mare a abandonului şcolar, multe persoane cu maxim 8 clase Educaţia de bază 
este o datorie şi o responsabilitate a individului faţă de ceilalţi membri a societăţii, şcoala este a doua casă 
a tînărului în formare. în acestă casă el trebuie să păşească cu bucurie şi încredere, şcoala este un prim 
factor al educaţiei continue şi sistematice. Activităţile educative, utilizate în şcoală, dezvoltă un caracter 
programat, planificat, individual la individ. Mediul de acasă nu încurajează participarea şcolară, părinţii nu 
se implică în motivarea şi educarea copiilor. Majoritatea cadrelor didactice au mai degrabă un rol pasiv, nu 
sunt proactive în atragerea şi integrarea copiilor în şcoală, nu sunt pregătite profesional şi nici nu au 



capacitatea să gestioneze comunicarea cu copiii provenind din zone defavorizate. 
Riscul de abandon este în primul rând cauzat de lipsurile materiale ale familiilor care trebuie să susţină la 
şcoală în medie 3-5 copii. De asemenea, este alimentat şi de elementul cultural al căsătoriilor la vârste 
fragede, participarea şcolară a fetelor fiind foarte redusă după vârsta de 13 ani. Pe de altă parte, 
instabilitatea locuirii, atât din perspective condiţiilor de locuire (construcţii improvizate, risc de surpare, 
incendiu etc.), cât şi a migraţiei părinţilor, creşte riscul de abandon şcolar. 
Măsuri 
Dezvoltarea unui program integrat de educaţie pt diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a scolii/ 
abandon şcolar in judeţul Hunedoara, prin: masuri preventive adresate unui număr de 800 de copii/elevi 
aflaţi în situaţie de risc de părăsire timpurie a şcolii, metode şi instrumente de educaţie corectivă de tip a 
doua şansă pt. 200 de persoane (care au părăsit timpuriu şcoala), îmbunătăţirea competenţelor a 260 
resurse umane /persoane care desfăşoară activităţi educative adresate grupurilor cu risc educaţional şi prin 
creşterea nivelului de informare/conştientizare/implicare a comunităţii locale în ceea ce priveşte reducerea 
fenomenului de părăsire timpurie a şcolii - proiectul va fi implementat in zona SDL, şcoala 6, Str. Traian, 
ZUM 1 - Dallas - proiect POCU/74/6/18/Programul "Şcoala pentru toţi", valoare 9.025.786,88 lei, Parteneri 
asociaţi:Liceul Tehnologic "Crişan" Crişcior, Liceul Tehnologic "Ovid Densusianu" Călan, Colegiul Tehnic 
"Dimitrie Leonida" Petroşani, Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, Grup ţintă: 1700 persoane , provenite din 6 
categorii de grup ţintă, astfel: 
Antepreşcolari: 60, cu vârste intre 1-2 ani, cu domiciliul in localitatea Călan proveniţi din familii sărace, de 
etnie roma, lipsiţi de ocrotirea părinteasca a unuia sau ambilor părinţi, sau cu dizabilităţi, din care 60 de 
copii înscrişi la Creşa Oraşului Călan. 
Preşcolari: 200, cu vârste între 3-5 ani, cu domiciliul in localităţile, Vulcan, Petroşani, Călan, Crişcior, 
prioritar proveniţi din familii sărace, de etnie roma, lipsiţi de ocrotirea părinteasca a unuia sau ambilor 
părinţi, sau cu dizabilităţi, Elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii: 540 (elevi din clasele l-X) provenind din 
familii sărace; elevi lipsiţi de ocrotirea părinteasca a unuia sau ambilor părinţi; elevi cu rezultate şcolare 
slabe la învăţătură, cu absente nemotivate sau care nu au promovat anul şcolar; elevi aparţinând 
minoritarii rome sau cu cerinţe educative special; 
Tineri care au părăsit timpuriu şcoala/adulţi care nu au absolvit învăţământul obligatoriu: 200(tineri cu 
vârste cuprinse între 18-24 ani), Părinţi/tutori ai antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor cu risc de părăsire 
timpurie a scolii: 400 , Personal didactic din invatamantul preuniversitar si persoane care desfăşoară 
activităţi educative adresate grupurilor cu risc educaţional: 260 cadre didactice din care: 75 cadre didactice 
din localitatea Vulcan 
Infiinţare centru social pentru copii - exista o clădire destinata iniţial infiintarii unei scoli care a a rămas 
nefinalizată, din anul '89, clădire rămasă în stadiul "la roşu". în '89 era necesară construcţia acestei unităţi 
de învăţământ, având în vedere numărul mare de copii şi creşterea numărului populaţiei din zonele 
miniere. Acum, în 2017 nu mai este necesară funcţionare unei alte şcoli, cele 5 unităţi de învăţământ 
gimnaziale sunt suficiente, au fost reabilitate pe POR 2007-2013. Dar, clădirea rămasă la roşu şi neutilizată 
(clădirea şcolii nr. 7) creează o imagine negativ urbanistic-arhitectural în zonă. Nu se pretează la o clădire 
de creşă, având în vedere compartimentarea şi dimensiunea creată, dar este potrivita pentru înfiinţare de 
activităţi extraşcolare. - Proiect Centru activitati extrascolare, sociale pentru elevi si Bibliotecă şi spaţii - 
investiţia va fi realizata din POR axa 9, valoare investiţie - 600.000 euro 
Acţiuni de inovare sociala pentru copii -In cadrul măsurii se vor organiza excursii cu tematica - 
educaţionala, in Bucureşti sau alte oraşe mari, cu durata de 4 zile, in timpul vacantelor şcolare in care se 
vor viziona spectacole, se vor face vizite la muzee, etc. De asemenea se pot organiza vizite in spaţiul rural, 
la ferme pentru ajutandu-i astfel pe copii sa cunoască modul in care se produce hrana. 

Problema 6 Acces la servicii 
Accesul la servicii este considerat un drept fundamental al individului in toate tarile civilizate. Serviciile sunt 
responsabile pentru creşterea nivelului de trai, ele sunt cele care contribuie la ridicarea calitatii forţei de 
munca, iar acest lucru se realizează prin creşterea gradului de calificare, a nivelului de pregătire a 
personalului, de aceea putem spune ca serviciile au in mare măsură un rol economic. Insa se cuvine 
menţionat si rolul social al serviciilor, cum ar fi de exemplu creşterea calitativa a forţei de munca, aceasta 
fiind o caracteristica principala a României in momentul de fata. 
In urma studiului de referinţa a rezultat ca in municipiu exista un număr mare de batrani si persoane cu 



dizabilitati etc. care sunt intr-o stare avansata de marginalizare datorita lipsei serviciilor specializate. 
Măsuri 
Furnizare de servicii integrate pentru copii, tineri, adulţi/ părinţi etc (ex. servicii sociale, consiliere 
psihologică etc) prin intermediul unui centru multi-funcţional. In acest centru se vor oferi servicii de către 
furnizorii de servicii sociale si de către specialiştii de la nivelul reţelei teritoriale a SPO sau a celor de la 
nivelul serviciilor publice de asistenţă socială. Finanţarea acestor servicii se vor face prin: 
1.1Activitati de dezvoltare a centrelor comunitare si furnizarea de servicii sociale astfel: 
Centrul de resurse comunitare dezvoltă activităţi de informare, educare şi comunicare la nivelul 
comunităţii, în domeniul prevenirii situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului. 
Centrul de resurse comunitare organizează programe de educare pentru părinţi, în domeniul prevenirii 
practicilor şi metodelor abuzive de creştere şi educare a copilului. 
Centrul de resurse comunitare organizează şi susţine funcţionarea unui grup de reflecţie comunitară 
capabil să intervină eficient în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului. 
Centrul de resurse comunitare desfăşoară activităţi de sprijin pentru părinţi şi copii, precum şi pentru alte 
categorii de membrii ai comunităţii. 
Din totalul acţiunilor realizate in cadrul acestei subactivitati un procent important vor fi activitati dedicate 
exclusiv combaterii nediscriminarii, respectiv: promovarea egalitatii de sanse, combaterea discrimanarii pe 
criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinţa, handicap, varsta sau orientare sexuala si a 
dificultăţilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal la serviciile prevăzute in centru. Măsură va fi 
inclusa in intervenţiile finanţate pe POCII, axa 5. Bugetul alocat acestei masuri va fi 870000 Euro. In 
proiectele pe aceasta măsură vor fi cuprinse un număr de 350 persoane, din care 80 copii, care vor intra si 
la masuri legate de problema 5. 
1.2Infiinţare Centru de resurse comunitare Pavilion E, fost cămin de nefamilisti. Măsură poate fi finanţata 
prin POR axa AP9, buget estimat - 540.000 euro 
Pavilionul E este amplasat lângă căminele CI, C2 şi C3 in zona funcţionala . 
1.3 Servicii prestate de către furnizorii de servicii sociale si de către specialiştii de la nivelul reţelei 
teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială - activitate continua 
finanţata din bugetul de stat si bugetul local - asigura sustenabilitatea centrului de resurse comunitare 2. 
înfiinţarea unei crese finanţata prin POR AP9- valoare estimata 400.000 euro. imbunatatirea şanselor de 
găsire a unui loc de munca pentru femei prin alternative de supraveghere si îngrijire copii, respectiv 
infiintarea si dotarea unei crese in zona ZUM 1, in clădirea in care se afla Centrul social Şansa. Această 
clădire a fost creşă înainte de '89 şi are toată structura necesară ca şi clădire şi va primi toate avizele 
necesare, având în vedere că pentru acest scop a fost construită clădirea. Din partea cetăţenilor sunt 
înregistrate la primărie şi la unităţile de învăţământ numeroase solicitări, pentru a reînfiinţa creşa ca şi 
structură educaţională. 
Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan 9.000.000 euro POR 2014-2020, Axa 8 - clădirea 
ambulatoriului municipiului este în zona Centru Vechi - va fi depus in 2018 
Refuncţionalizare cămine CI, C2, C3 în cămine sociale -1.560.000 euro- zona funcţională bulevard - fonduri 
buget local 5%, buget fonduri guvernamentale 95% - 2017 -2019 
Dotare, reabilitare, şi modernizare cămin cultural Paroşeni- zona funcţională Sohodol- depus solicitare la 
CNI- Compania Naţională de Investiţii - perioada investiţiei 2018-2020- Valoare 200.000 euro Green- Line 
Valea Jiului - Linie verde de autobuze Valea Jiului- Vulcan - lider de parteneriat- POR 2014- 2020 -
10.000.000 euro - Axa 3 PI 3.2, 2017-2020 
Acţiuni de inovare sociala in domeniul serviciilor sociale, in funcţie de categoriile de persoane carora li se 
adreseaza:Batrani singuri - adopta un batran o saptamana de către o familie din oraş care sa il viziteze, sa 
le faca cumpărături, sa ii ajute la curăţenie, etc; Aceste acţiuni se vor organiza de către echipa de din cadrul 
centrului social.Persoane cu dizabilitati - punere in legătură cu alte persoane cu aceleaşi probleme in 
sistem on line (facebook, chat etc) cu care sa relationeze; aceasta activitate va fi continua in cadrul 
Centrului social. Persoane inapte de munca - agenţi de supraveghere spaţiu public - echipaţi cu semne 
distinctive si doar observa si informează cetăţenii despre respectarea regulilor spaţiului public din parcuri, 
drumuri, etc. - le acestora sentimentul ca sunt utili si fac parte din comunitate. Persoane de etnie roma - 
promovarea tradiţiilor si culturii prin festival local - se va organiza un festival anual pentru romi care va 
deveni tradiţional pentru locuitorii acestei parti a tarii 


