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Cod proiect ROHU-380 

Titlu proiect Educația adulților în domeniul sănătății și a mediului de viață 

sustenabil 

Axă prioritară 
 3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea 

mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperarea în 

domeniul ocupării forței de muncă) 

Prioritate de 

investiţie 

8/b - Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă 

prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei 

teritoriale pentru zonele specifice 

Obiectiv 

Scopul principal al proiectului este de a contribui la o cooperare 

transfrontalieră durabilă între Excelsior și Körös-Maros, în 

vederea creșterii gradului de ocupare a forței de muncă în 

județele Arad și Bekes. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Asociația pentru Promovarea Valorilor 

Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR” 

(România) 

Beneficiar:  Fundația Körös-Maros pentru Dezvoltare Rurală și 

Agricultură Ecologică (Ungaria) 

Buget total 2.987.502,00 Euro, din care FEDR, 2.539.376,70  

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități : 

 - dezvoltarea Centrului Educațional pentru Adulți "Verba 

Docent" Arad 

 - organizarea și desfășurarea de cursuri de formare pentru 

adulți, în special pentru șomeri, persoane în căutarea unui loc 

de muncă și persoane marginalizate din punct de vedere social, 

în domeniile viață sănătoasă și mediu de viață sustenabil 

 - organizarea de târguri de locuri de muncă în domeniul 

sănătății, agriculturii și turismului 

 - organizarea unor conferințe și activități de comunicare 

 - dezvoltarea și promovarea unei mărci comune româno-

ungare pentru produsele locale din Valea Crisului Alb / Feher 

Körös 

 - dezvoltarea Centrului Social Gyula 

 

Rezultatele proiectului: 

- participarea unui număr mare de persoane la activitățile 

proiectului: cursuri, târguri de locuri de muncă, 

conferințe 
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Cod proiect ROHU-382 

Titlu proiect Suport antreprenorial pentru tineri 

Axă prioritară 
3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea 

mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în 

domeniul ocupării forței de muncă) 

Prioritate de 

investiție 

8/b - Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin 

dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei 

teritoriale pentru zonele specifice 

Obiectiv 
Obiectivul principal al proiectului este creșterea ratei de ocupare 

a forței de muncă în zona de transfrontalieră dintre România-

Ungaria prin susținerea antreprenoriatului. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Asociația Pentru Promovarea Afacerilor în 

România (România) 

Beneficiar: Fundația Revita (Ungaria) 

Buget total 293.504,50 Euro, din care FEDR, 249.478,82 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- pregătirea unei analize detaliate a principalelor 

provocării, cauze și a posibilelor soluții (interviuri cu 

actorii relevanți) 

- elaborarea unor instrumente educaționale specifice, pe 

baza analizei, cum ar fi dezvoltarea unui curriculum 

online, a unui test de competență online 

- organizarea unui curs de e-learning și a unor evenimente 

de formare în zona transfrontalieră 

- oferirea unei îndrumări metodologice cadrelor didactice 

 

Rezultatele proiectului: 

- datorită materialelor de vizibilitate activitățile și 

interacțiunea din cadrul proiectului vor spori cooperarea 

între cetățenii țărilor partenere 

- creșterea populației ocupate în zona eligibilă 

- un număr mare al participanților proiectului vor 

contribui la o cooperare durabilă 

- 560 de adulți aflați la nevoie vor participa la activități de 

formare, primind diplome certificate 

- 400 de adulți  aflați la nevoie vor participa la târgurile de 

lucru 
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- stabilirea unui cadru optim pentru acțiuni care vizează 

îmbunătățirea pieței forței de muncă 

- prin elaborarea curriculum și aplicarea gratuită a testului 

online creat, precum și prin organizarea unei tabere de 

formare de o zi se vor obține următoarele rezultate: 

 tineri cu competențe antreprenoriale mai 

dezvoltate  

 creșterea numărului de persoane care au 

competențe antreprenoriale mai bune în regiunea 

transfrontalieră 

 profesori mai implicați în domeniul 

antreprenoriatului și școli/ instituții de învățământ 

mai pregătite in ceea ce privește educația 

antreprenorială 

 

 

Cod proiect ROHU-385 

Titlu proiect Ajutor pentru angajarea tinerilor din județele Satu Mare și 

Szabolcs-Szatmár-Bereg  

Axă prioritară 
3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea 

mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în 

domeniul ocupării forței de muncă) 

Prioritate de 

investiție 

8/b - Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin 

dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei 

teritoriale pentru zonele specifice 

Obiectiv 

Promovarea ocupării durabile și de calitate a persoanelor care 

se confruntă cu dezavantaje multiple în Satu Mare și Szabolcs-

Szatmár-Bereg, cu accent pe tineri și alte grupuri vulnerabile, de-

a lungul celor 30 de luni de implementare a proiectului. 

Parteneriat 
Beneficiar Principal:  Asociația AGES (România) 

Beneficiar: Asociația Idee pentru regiune (Ungaria) 

Buget total 446.278,80 Euro, din care FEDR, 379.336,98 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- elaborarea unui studiu privind piața muncii și a unei 

strategii privind accesibilitatea transfrontalieră în 

domeniul angajării 

- organizarea unor workshop-uri cu privire la orientarea în 

carieră, întâlniri individuale de orientare și formare 

profesională 
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- organizarea de cursuri de bază în domeniul 

antreprenorial, coaching și mentorat pentru dezvoltarea 

afacerilor mici, precum și un târg de locuri de muncă 

comun (job fair) 

 

Rezultatele proiectului: 

- o platformă electronică care promovează oportunități de 

angajare 

- 1430 participanți la inițiative de ocupare a forței de 

muncă locale și la cursuri comune 

 

 

 

Cod proiect ROHU-396 

Titlu proiect 
Cooperarea transfrontalieră în prevenirea și tratamentul 

complex al bolilor cardiovasculare și periferice în județele Bekes-

Timiș 

Axă prioritară 4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în 

domeniul sănătății și prevenției bolilor) 

Prioritate de 

investiție 

9/a -  Investiții în infrastructura medicală  

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor de 

sănătate în 2 instituții de sănătate din județele Timiș și Bekes 

pentru prevenirea, diagnosticarea și tratamentul bolilor 

cardiovasculare și periferice în beneficiul populației din zona 

Timiș-Bekes printr-o abordare incluzivă și modernă. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Spitalul Clinic Municipal de Urgență 

Timișoara (România) 

Beneficiar: Spitalul Central Județean Békés (Ungaria) 

Buget total 2.707.466,44 Euro, din care FEDR, 2.301.346,47 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- workshop-uri comune privind bolile cardiovasculare și 

periferice pentru personalul medical 

- acțiuni promoționale de screening pentru sănătate și 

furnizarea de informații pentru prevenirea și 

diagnosticarea bolilor cardiovasculare și periferice 

- forumuri de conștientizare privind stilul de viață și riscul 

bolilor cardiovasculare și periferice 

- schimb de experiențe/cunoștințe referitoare la bolile 

cardiovasculare și periferice 
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- activități de screening pentru bolile cardiovasculare și 

periferice pentru populație 

- achiziționarea și instalarea de echipamente medicale 

pentru prevenirea și tratamentul complex al bolilor 

cardiovasculare și periferice 

 

Rezultatele proiectului: 

- 6 departamente îmbunătățite cu echipament modernizat 

- 1.040.639 persoane care au acces la servicii de sănătate 

îmbunătățite 

 

 

Cod proiect ROHU-397 

Titlu proiect Noi abordări în prevenirea și tratamentul celor mai răspândite 

forme de cancer 

Axă prioritară 4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în 

domeniul sănătății și prevenției bolilor) 

Prioritate de 

investiție 9/a – Investiții în infrastructura medicală 

Obiectiv 

Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în 3 instituții medicale din 

județele Timiș și Csongrad pentru prevenirea, diagnosticarea și 

tratamentul cancerului cervical și colorectal în beneficiul 

populației din zona Timiș-Csongrad printr-o abordare incluzivă 

și modernă. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Spitalul Clinic Municipal de Urgență 

Timișoara (România) 

Beneficiari:  

Universitatea din Szeged (Ungaria) 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara 

(România) 

Buget total 3.452.844,43 Euro, din care FEDR, 2.549.775,91 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- organizarea de workshop-uri și furnizarea de cursuri 

pentru participanții la workshop-uri 

- furnizarea de know-how 

- producerea și diseminarea de broșuri pentru 

conștientizarea populației asupra sănătății și prevenirea 

cancerului de col uterin și colorectal 

- organizarea forumului de conștientizare 
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- furnizarea de screening pentru cancerul colorectal și de 

col uterin 

- achiziționarea și instalarea echipamentului medical 

 

Rezultatele proiectului: 

- 1.104.406 persoane care au acces la servicii de sănătate 

îmbunătățite 

- 7 departamente de sănătate îmbunătățite cu echipament 

modernizat 

- 1 forum de conștientizare organizat 

 

 

Cod proiect ROHU-422 

Titlu proiect Transportul ecologic - Dezvoltarea unei mobilității durabile 

între orașele înfrățite Jimbolia și Mórahalom 

Axă prioritară 2 - Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și 

eliminarea blocajelor (Cooperarea privind accesibilitatea) 

Prioritate de 

investiție 

7/c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport 

ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii 

reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și 

maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura 

aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale 

durabile 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta un sistem 

de transport public transfrontalier ecologic  între Jimbolia și 

Morahalom.Acest nou sistem de transport  va utiliza autobuze 

electrice pentru a face legatura între cele 2 localități, urmărindu-

se astfel reducerea emisiilor de carbon precum si sensibilizarea 

populației  in ce privește utilizarea sistemelor de transport 

nepoluante. 

 Sistemul de transport nou dezvoltat va crește numărul de 

pasageri care trec frontiera și va asigura o alternativă ecologică 

a transportului trasfrontalier prin utilizarea vehiculelor cu emisii 

scăzute de carbon și a vehiculelor cu zgomot redus. 

Parteneriat 
Beneficiar Principal:  Orașul Jimbolia (România) 

Beneficiar: Societatea Nonprofit de Informare și Furnizare ÓRA-

TOURIST (Ungaria) 

Buget total 779.715,90 Euro, din care FEDR, 662.758,51 Euro 

Sumar Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 
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-achiziția de 2 autobuze electrice precum si obținerea 

autorizațiilor necesare, în Jimbolia 

-achiziția unui autobuz electric mic precum si obținerea 

autorizațiilor necesare, în Mórahalom 

-implementarea unui serviciu local de transport, deservit de 

autobuze electrice în fiecare din cele două orașe  

-acțiuni de conștientizare a populației privind  beneficiile 

utilizării sistemelor de transport nepoluante asupra mediului  

-construirea de stații de încărcare a autobuzelor electrice in cele 

două orașe precum și de spații de parcare aferente  (1 în 

Jimbolia și 2 în  Mórahalom) 

-realizarea unei rețele WIFI in stația de incărcare din Jimbolia 

 

 

Rezultatele proiectului: 

-implementarea unui sistem public de transport transfrontalier 

ecologic între cele două localități 

 

 


