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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 

Titlu proiect Inițiativa comună privind ocuparea forței de muncă 

Cod proiect 
ROHU-355 NC 

ROHU-452 AF 

Parteneriat 

BP: Centrul de training Szeged (Ungaria) 

PP2: DKMT Agenția Nonprofit de Dezvoltare Euroregională Dunăre-Criș-Mureș-Tisa 

Euroregional (Ungaria) 

PP3: Dioceza Romano Catolică Szeged-Csanád (Ungaria) 

PP4: Agenția de Dezvoltare Regională Homokhát (Ungaria) 

PP5: Consiliul Județean Timiș (România) 

PP6: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (România) 

Total buget 

FEDR 

€ 176.579,85 pentru NC 

€ 5.551.875,30 pentru AF 

Obiectiv 

Proiectul își propune să crească gradul de ocupare a forței de muncă în regiunea 

transfrontalieră româno-maghiară prin crearea condițiilor favorabile pentru o piață 

a muncii echilibrată pe termen lung 

Contribuția 

la  indicatori 
Număr de participanți la inițiative comune de angajare și formare (persoane):2.685 

Sumar 

Partenerii vor aborda următoarele provocări: 

 lipsa competențelor și experiențelor profesionale, tehnice și practice ale 

solicitanților de locuri de muncă. 

 lipsa angajaților calificați 

 probleme de ocupare a forței de muncă (rata scăzută de activitate, șomajul 

de lungă durată, rata ridicată a șomajului în zonele rurale îndepărtate și lipsa 

forței de muncă calificate în mai multe sectoare) 

 instituțiile care oferă cursuri profesionale nu pot atrage suficient cursanți 

 

Principalele activități din proiect sunt: 

 crearea condițiilor optime pentru formarea profesională prin dezvoltarea a 5 

site-uri pentru astfel de instruiri 

 cartografierea, crearea de rețele și dezvoltarea în comun a pieței forței de 

muncă în zona țintă 

 cooperarea instituțională comună în domeniul angajării și formării 

profesionale 

 comunicare și diseminarea rezultatelor 

 

Rezultatele proiectului:  

 condiții îmbunătățite pentru formarea profesională 

 piață comună transfrontalieră a muncii  

 rețea de instituții relevante 

 creșterea mobilității transfrontaliere a forței de muncă. 

 


