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Proiect nr. POCU /390/5/1/123748 – „GAL municipiul Vulcan – implementare strategie locală”  

Cod SMIS 123748 

 

A2 – Informarea , instruirea și îndrumarea beneficiarilor  și potențialilor beneficiari POR/POCU și 

a membrilor comunității 

A2.2 – Informarea membrilor comunității vizate de SDL 

  

 

MATERIAL DE PREZENTARE  
 

 

 

TITLUL INTERVENTIEI:  

1. Refunctionalizare spatii publice urbane din ZUM-uri si transformarea acestora in 

parcuri si locuri de joaca pentru copii – ZUM Bloc C16 

 

I. DATE GENERALE : 

 

Asociația Grup de Acțiune Locală Municipiul Vulcan are în implementare proiectul “GAL 

municipiul Vulcan-implementare strategie locala”, începând cu data de 11 septembrie 2018. 

Durata de implementare este de 36 luni. Valoarea totală a acestui proiect este de 989.365,27 lei, 

din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 989.365,27 lei, valoarea neeligibilă este 0 lei, 

valoarea finanțată din FSE (Fondul Social European) 939.897,04 lei (95% ), valoarea finanțată de 

la bugetul național este de 49.468,23 lei (5%), valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este 0 

lei. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 

Uman 2014-2020. 

 

Obiectivul general al proiectului: reducerea numărului de persoane aflate in risc de 

sărăcie sau excluziune socială in zonele urbane marginalizate total sau parțial pe teritoriul 

municipiului Vulcan prin implementarea de măsuri integrate care vizează: îmbunătățirea calității 

vieții, creșterea coeziunii sociale, imbunătățirea mediului de viață (infrastructura, acces la servicii, 

locuire), si prin creșterea economică în teritoriul SDL. Obiectivul general al proiectului este in 

concordanță cu obiectivul specific al axei prioritare 5 din POCU „reducerea numărului de 

persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala din comunitățile marginalizate (roma si 

non-roma) din orașe cu peste  

20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității Romă, prin 

implementarea de măsuri/operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC” si cu 

obiectivul specific POR axa prioritara 9.1 „ Reducerea numărului de persoane aflate in risc de 

sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.” 
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Obiectivele specifice  ale proiectului: 

 

OS1–Implementarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Vulcan cu ajutorul unui Grup de 

Acțiune Locală funcțional timp de 36 luni; 

 

OS2–Facilitarea participării la implementarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Vulcan a 

comunităților cărora se adresează si a potențialilor beneficiari ai proiectelor necesare 

implementării acesteia prin acțiuni specifice de informare, instruire și îndrumare; 

 

OS3-Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Vulcan prin proiecte specifice, 

conform documentului “Strategia de Dezvoltare a Municipiului Vulcan” aprobat in faza a-2-a a 

implementării mecanismului DLRC si conform obiectivelor POCU si POR. 

 

Parcurgerea activităţilor prevăzute în proiect vor avea ca finalitate următoarele rezultate: 

 

OS1-Implementarea de acțiuni pentru îmbunătățirea capacității GAL de a gestiona si 

implementa in mod eficient si eficace SDL; se va realiza funcționarea GAL, organizarea de 

reuniuni, întâlniri și evenimente pentru întărirea capacității GAL, pentru pregătirea si selecția 

propunerilor de proiecte/fișe de proiect POR/POCU si pentru monitorizarea proiectelor finanțate 

din bugetul SDL. 

OS2-Realizarea de acțiuni specifice pentru: 

• consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta si implementa operațiunile, inclusiv 

promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

• informarea cu privire la condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească la momentul de punerii 

cererilor de finanțare , în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Condiții generale 

pentru accesarea fondurilor publicat pe site-ul www.inforegio.ro, respectiv prevederile 

documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul POCU 2014-2020”, informarea si 

instruirea beneficiarilor preselectați pentru finanțare pentru depunerea cererilor de finanțare; 

• informarea cu privire la condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească în toate fazele despre 

intervențiile care se vor lansa , despre intervențiile în curs de implementare și după caz despre 

rezultatele obținute. 

OS3-Realizarea procedurii de selecție nediscriminatorie și transparentă, asigurarea 

publicității acesteia, primirea si evaluarea propunerilor de proiecte conform metodologiei 

aprobate, elaborarea procedurii de evaluare/monitorizare proiecte; monitorizarea si evaluarea 

implementării proiectelor si atingerea rezultatelor. 

 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) este reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zone urbane marginalizate total sau 

parţial pe teritoriul municipiului Vulcan prin implementarea de măsuri integrate care vizează: 

îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă 

(infrastructura, acces la servicii, locuire) prin creşterea economică în teritoriul SDL şi prin măsuri 

specifice de ocupare în următorii ani dar nu mai târziu de 2023 pentru un număr de 740 persoane. 
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Strategia de Dezvoltare Locala are sase obiective specifice: 

- OS1 Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban, îmbunătăţirea accesului în şi din 

zonele dezavantajate din municipiul Vulcan prin reabilitarea infrastructurii rutiere, a 

străzilor  

 din interiorul zonelor urbane marginalizate şi cuprinse în teritoriul Strategiei Locale de 

Dezvoltare (SD precum şi a străzilor care fac legătura dintre acestea şi zona funcţională a 

municipiului (zona Crividia şi Colonia de Jos) în anii următori dar nu mai târziu de anul 

2023. 

- OS2 Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit prin lucrări specifice de reabilitare inclusiv termica 

a blocurilor de locuinţe, realizare iluminat pe casa scărilor şi alte lucrări de reabilitare în 

zone declarate urbane marginalizate şi cuprinse în teritoriul Strategiei Locale de 

Dezvoltare (SDL) precum şi prin mutarea unor familii din ZUM în blocuri de locuinţe nou 

reabilitate, în anii următori dar nu mai târziu de anul 2023. 

- OS3 Îmbunătăţirea şi modificare spatiilor publice urbane în locuri de joaca pentru copii şi 

alte tipuri de spatii de utilitate publica prin lucrări specifice, în anii următori dar nu mai 

târziu de anul 2023.  

- OS4 Schimbarea statutului de zone marginalizate din cadrul Municipiului Vulcan, 

prin implementarea de măsuri integrate de ocupare, ce asigura facilitarea accesului 

persoanelor din zona marginalizata la servicii educaţionale, servicii de măsuri active 

inclusiv antreprenoriat, pentru un număr de minim 390 persoane fără ocupaţie din zonele 

urbane marginalizate şi cuprinderea lor în servicii de mediere pentru ocuparea unui loc de 

muncă,  

astfel încât 130 de persoane sa găsească un loc de muncă, în anii următori dar nu mai târziu 

de anul 2023 prin activităţi specifice Programului Operaţional Capital Uman. 

- OS5 Scăderea ratei abandonului şcolar şi îmbunătăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţie 

de excluderea socială şi marginalizare prin activităţi extra-curriculare, şcoala după scoală, 

etc. pentru un număr de 80 copii prin înfiinţarea unui centru în care se desfăşoară acţiuni 

specifice pentru acestea în afara scolii şi care sa ii ajute la integrare socială în anii următori 

dar nu mai târziu de anul 2023 prin activităţi specifice Programului Operaţional Capital 

Uman. 

- OS6 Îmbunătăţirea situaţiei persoanelor marginalizate prin oferirea de servicii de calitate 

sociale şi medicale în anii următori dar nu mai târziu de anul 2023 pentru un număr de 270 

persoane prin activităţi specifice Programului Operaţional Capital Uman prin: 

 crearea unui centru pentru servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte 

servicii de interes general, destinate persoanelor adulte în clădirea reabilitata 

în acest sens astfel prin care se oferă: servicii juridice pentru clarificarea 

documentelor şi a situaţiei juridice a persoanelor din zone marginalizate ale 

localităţii, servicii specifice pentru persoanele în vârstă, servicii specifice 

pentru persoane cu dizabilităţi, acţiuni specifice de prevenire a abuzului sau 

oferirea de servicii sociale inovative.  

 infiintarea unei creşe 
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In SDL sunt cuprinse urmatoarele fise de interventii: 

 

1. Reabilitare infrastructura rutiera zona Crividia zona acces auto si pietonala-str. Crividia, 

str. Teodora Lucaciu pe o lungime de 3,8 Km, modernizare a trei poduri pe drumurile mai 

sus mentionate 

2. Reabilitare infrastructura rutiera Colonia de Jos-str. Libertatii, str. Fabricii, str. Gheorghe 

Baritiu, str. 22 Decembrie, str. Teiului, str. Independentei, str. Florilor, str. Barierei, str. 

Andrei Muresan, str. T. Vladimirescu. Total 2 km 

3. Reabilitare DJ 664Tg. Jiu-Turcinesti-Schela-Pas Vulcan-Vulcan, km. 42-500-km 44+930 

sector intravilan 

4. Modernizare strazi si alei pietonale in zona Liceu-Centru Vechi 

5. Reabilitare Strada Traian, municipiul Vulcan, judetul Hunedoara si Modernizare strazi si 

alei pietonale in zona Cartier Traian, municipiul Vulcan, judetul Hunedoara 

6. Reabilitare termica blocuri municipiulVulcan-cele 4 blocuri cuprinse sunt in zonele: 

blocurile:D5, D9 si 44-zona functionala a SDL si blocul T- zona marginalizata pe o 

componenta (ZUM1) 

7. Realizare iluminat pe scara in blocurile turn din ZUM1-Dalas cu celule voltaice 2018-

2020. 

8. Reabilitare termica de blocuri din ZUM1 si ZUM2, cel putin 1 bloc din fiecare ZUM-

minim 2 blocuri; 

9. Refunctionalizare spatii publice urbane din ZUM-uri si transformarea acestora in parcuri si 

locuri de joaca pentru copii 

10. Infiintare centru social pentru copii- Centru de activitati extrascolare, sociale pentru elevi 

si Biblioteca si spatii 

11. Infiintare Centru de resurse comunitare Pavilion E, fost camin de nefamilisti 

12. Infiintarea unei crese 

13. Modernizare ambulatoriu din Municipiul Vulcan; 

14. Refunctionalizare camine C1, C2, C3 in camine sociale 

15. Dotare, reabilitare si modernizare camin cultural; 

16. Green Line Valea Jiului - Linie verde de autobuze Valea Jiului-Vulcan 

 

In cadrul POR 2014-2020 Axa  9 sunt cuprinse urmatoarele lucrari: 

 

1. Reabilitare infrastructura rutiera zona Crividia zona acces auto si pietonala-str. Crividia, 

str. Teodora Lucaciu pe o lungime de 3,8 Km, modernizare a trei poduri pe drumurile mai 

sus mentionate 

2. Reabilitare infrastructura rutiera Colonia de Jos-str. Libertatii, str. Fabricii, str. Gheorghe 

Baritiu, str. 22 Decembrie, str. Teiului, str. Independentei, str. Florilor, str. Barierei, str. 

Andrei Muresan, str. T. Vladimirescu. Total 2 km 

3. Refunctionalizare spatii publice urbane din ZUM-uri si transformarea acestora in parcuri 

si locuri de joaca pentru copii. 
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4. Infiintare centru social pentru copii- Centru de activitati extrascolare, sociale pentru elevi 

si Biblioteca si spatii 

5. Infiintare Centru de resurse comunitare Pavilion E, fost camin de nefamilisti 

6. Infiintarea unei crese 

 

In conformitate cu Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la H.C.L nr. 81/2018 - Nota conceptuala si 

Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii „Refunctionalizare spatii publice urbane din 

ZUM-uri si transformarea acestora in parcuri si locuri de joaca pentru copii”, acesta se imparte in 

patru zone, dupa cum urmeaza:  

 

- Zona Crividia – str. Crividia avand o suprafata de 6315 mp 

- Zona Dallas – str. Traian avand o suprafata de 5717 mp 

- Zona Bloc C16 – str. Nicolae Titulescu avand o suprafata de 1080 mp 

- Zona Colonia de jos – str. Jiului avand o suprafata de 2316 mp 

 

Descrierea succinta a obiectivului de investitii :  

 

a. Destinatie si functiuni:  

 

Spatiile publice urbane din Zonele Urbane Marginalizate se doresc a se transforma in 

locuri de joaca pentru copii si zone de petrecere a timpului liber. 

 

b. Caracteristici, parametric si date tehnice specifice, preconizate: 

 

Se propune amenajarea unor spatii de joaca care sa satisfaca atat nevoia de liniste si 

relaxare, in zonele municipiului Vulcan, locuri adecvate care sa asigure tinerilor si copiilor 

conditii pentru miscare in aer liber, in conditii de siguranta cat si amenajarea unor zone care sa fie 

adevarate oaze de liniste si verdeata, care sa ofere o priveliste relaxanta tuturor categoriilor de 

varsta si care va contribui la pastrarea si imbunatatirea starii de sanatate a populatiei. 

Se urmareste stimularea petrecerii a cat mai mult timp in aer liber si promovarea miscarii si 

sportului in randul tuturor categoriilor de varsta. 

In cadrul amplasamentelor se propun: 

 Crearea de locuri de joaca pentru copii, prevazute cu terenuri special amenajate 

pentru diferite categorii de utilizatori:  

- Spatii destinate copiilor cu varsta cuprinsa intre 2 si 6 ani, iar acestea vor fi dotate cu 

obiecte de joaca corespunzatoare varstei 

- Spatii destinate copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 ani, iar acestea vor fi dotate cu 

obiecte de joaca corespunzatoare varstei 

- Zona destinata adolescentilor pentru practicrea skate-ului (in functie de suprafata 

disponibila) 

Delimitarea acestor spatii se face cu gard viu.  

 

 Crearea de zone special pentru sport, prevazute cu: 
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- Mese din beton mozaicat pentru tenis de masa 

- Spatiu pentru skate (in functie de suprafata disponibila) 

 

 Imprejmuirea amplasamentului cu un gard care din punct de vedere architectural va  

spori gradul de atractivitate 

 Amenejarea prin infiintarea de spatii verzi, vegetatie, dupa cum urmeaza: 

- In repartizarea generala a vegetatiei lemnoase se va tine cont de aspecte functionale ca:  

realizare de zone de umbra de-a lungul aleilor 

- In planurile de plantare se vor prevedea specii rezistente la boli si daunatori si adaptate la  

clima zonei si la poluarea atmosferica, cu o pondere insemnata a speciilor repede crescatoare. 

Plantatiile perimetrale de protectie vor avea o densitate mai mare, cuprinzand arbori multitulpinali 

sau condusi cu trunchiul scund si arbusti rustici cu capacitate mare de ramificare si lastarire. 

 

 Lucrari si echipamente edilitare care propun inlocuirea si/sau racordarea la utilitati  

publice a terenurilor ce fac obiectul investitiei si prevederea instalatiilor de irigat spatii verzi si a 

iluminatului ornamental 

 Instalarea unui sistem de supraveghere video a spatiilor amenajate prin proiect 

 

 

 

Intocmit, 

 

Maria Ivan  

 

Alexandru Gavrila  

 


