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Cod proiect ROHU-425 

Titlu proiect Dezvoltarea comună a resurselor umane în regiunea transfrontalieră 

 

Axă 

prioritară 

3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței 

de muncă transfrontaliere (Cooperarea 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 

Principalul obiectiv al acestui proiect este de a crește gradul de ocupare a 

forței de muncă in zona de frontieră. În acest sens, partenerii români 

urmează să construiască un centru de dezvoltare rurală în Paleu și de 

asemenea să organizeze cursuri de formare profesională si ateliere de lucru 

pentru 350 de persoane. Partenerul maghiar va dota o sala de cursuri și va 

tine pentru 100 de persoane, cursuri de formare profesională adaptate la 

cerințele actuale ale pieței muncii, crescând astfel șansele populației din 

zonă de a-si găsi un loc de muncă în zona transfrontalieră. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Comuna Paleu (România) 

Beneficiari:  

Derecske Város Önkormányzata (Ungaria)  

Asociația Pro Cariere (România) 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea 

(România) 

Buget total 1.337.577,80 Euro, din care FEDR, 1.136.941.13 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele 

activități: 

-construirea unui centru de dezvoltare rurală in Paleu 

-organizarea de ateliere de lucru vizând următoarele teme: Controlarea 

emoțiilor, Managementul conflictelor, Creșterea eficienței personale, 

Managementul schimbării și tranziției, Managementul stresului 

-achiziția de echipamente pentru dotarea unei săli de cursuri (mobilier, 

calculatoare etc) 

-organizarea a 6 tipuri de cursuri, iar la finalul pregătirii cursanții vor primi 

diplome recunoscute la nivel național  

 -organizare de cursuri de formare profesională pentru 100 de participanți  

 

Rezultatele proiectului: 

- 450 de persoane participante la inițiativele locale comune de formare și de 

ocupare a forței de muncă 
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- 1 Studiu pentru identificarea nevoilor de instruire 

-  sesiuni de instruire pentru 100 de persoane în Derecske 

- 20 de cursuri pentru 300 de persoane în Paleu 

- 5 ateliere de lucru despre managementul emoțiilor și gestionarea 

conflictelor 

 


