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1.  
Regiune de dezvoltare 
Județ/ Oraș/municipiu 

Regiunea Vest/Hunedoara/Municipiul Hunedoara 

2. Nume GAL GAL Urban Corvinia 

3. Date de contact GAL Adriana Mihai – președinte 

4. 
Teritoriul vizat de SDL O arie a municipiului incluzând Micro 5, 6, 7, Centru, Piață,  

Castel - Furnalelor, Rotarilor - Hășdat. 

5. 
Titlul intervenției  S4.1. Intervenție POCU -  Furnizarea de servicii integrate  de 

calificare, consiliere pentru angajare și integrare, antreprenoriat. 

6. 

Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia 
contribuie intervenția 

Obiectiv specific 2. Până în anul 2023 gradul de ocupare a 
comunităților marginalizate va crește prin adaptarea forței de 
muncă la cerințele pieței  și dezvoltarea unei atitudini proactive 
față de muncă și antreprenoriat. 

7 

Măsura din Planul de 
acțiune vizată prin 
intervenție 

Măsura M4. Îmbunătățirea capacității de adaptare la cerințele 
angajatorilor pentru găsirea unui loc de muncă și integrare, 
initiativă antreprenorială. 

8. 

Justificarea intervenției     Număr mare de persoane fără angajare formală, dependenți în 
mare măsură de ajutoare sociale sau de banii altor membri ai 
familiei care lucrează în străinătate. Aceștia au nevoi speciale de 
asistare atât pe găsirea unui loc de muncă, cât și pentru calificarea 
în meserii care se cer pe piața forței de muncă și pentru integrare la 
locul de muncă, dar și de servicii sociale adaptate nevoilor, servicii 
de informare și conștientizare prin intermediul campaniilor privind 
discriminarea, segregarea etc. Aceste servicii customizate pe 
nevoile comunității marginalizate sunt complementare serviciilor 
disponibile furnizate prin ALOFM. 

Fișa intervenției #4 

FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE DE CALIFICARE, 

CONSILIERE PENTRU ANGAJARE ȘI INTEGRARE, ANTREPRENORIAT 
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9. 
Comunitatea 
marginalizată din teritoriu 

Persoane din ZUM-uri grup țintă prioritar, însă și persoane din alte 
zone SDL vor fi atrase.  

10. 

Grupuri țintă vizate 
(persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune 
socială) 

Numărul estimat de persoane și tipul de grup țintă:  
Persoane beneficiare de servicii de ocupare și servicii sociale sau 
campanii în domeniul combaterii discriminării și a segregării: 650 
(indicator comun cu intervenția hard I3.1).  
Persoane apte de muncă, fără un angajament formal de muncă, de 
pe teritoriul SDL din care jumătate din ZUM-uri. 

11. 
Durata estimată a 
intervenției 

Durata exprimată în luni: 
48 

12. Buget estimativ  Suma totală (Euro): 945.000 

13. 

Surse de finanţare POR sau POCU, buget local, buget de stat, contribuție proprie, alte 
surse; 
POCU:  900.000 Euro 
Contribuție proprie  a aplicantului: 45.000 Euro 

14. 

Sustenabilitatea 
intervenției după 
încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

    Sustenabilitatea este dată de existența și disponibilitatea 
furnizorilor de servicii, interesul și implicarea firmelor de a sprijini 
dezvoltarea forței de muncă locale, pentru a beneficia de forța de 
muncă calificată și de bună calitate. 

 
 


