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Cod proiect ROHU-370 

Titlu proiect 
Consolidarea cooperării între Camere pentru îmbunătățirea ocupării forței 

de muncă în județele Satu Mare și Szabolcs – Szatmar - Bereg 

Axă prioritară 

3 – Îmbunătățirea ocupării forței muncă și promovarea mobilității 

transfrontaliere a forței de muncă (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 
Îmbunătățirea cooperării între camere și alți actori ai pieței muncii pentru 

a sprijini ocuparea forței de muncă în regiunea transfrontalieră. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Camera de Comerț și Industrie din județul Szabolcs-

Szatmár-Bereg (Ungaria) 

Beneficiari:  

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare (România) 

Asociația Camera Artizanilor (România)  

Buget total 1.413.969,00 Euro, din care FEDR, 1.201.873,65 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele 

activități: 

- 50 de participanți la forum comun al pieței forței de muncă 

- 80 de participanți la cursuri de formare profesională comune 

- 204 participanți la traininguri de antreprenoriat și programe stagiu 

- organizarea de evenimente de orientare în carieră și de formare 

profesională 

- consolidarea cooperării dintre partenerii de proiect și alți actori ai 

pieței forței de muncă 

 

Rezultatele proiectului: 

- realizarea unui sondaj al pieței muncii pentru a crea o bază de date 

online și o pagină web  

- elaborarea unei Strategii de dezvoltare integrata, a unui plan de 

acțiune și a altor analize și strategii ale pieței muncii  

- organizarea a patru forumuri comune privind piața muncii  

- organizarea a 4 cursuri transfrontaliere de instruire profesionala si 

a 12 evenimente de orientare profesionala  

- renovarea si echiparea Centrului pentru mobilitate transfrontaliera 

din Satu-Mare 

- 568 de participanți la evenimente comune de orientare în carieră 
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Cod proiect ROHU-391 

Titlu proiect Logistica transfrontalieră: parteneriat în cooperare pentru ocuparea 

forței de muncă 

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 
Obiectivul principal al proiectului este de a consolida cooperarea 

actorilor locali de pe piața muncii pentru a îmbunătăți capacitatea pieței 

forței de muncă în zona transfrontalieră eligibilă. 

Parteneriat Beneficiar Principal:  Ajak Város Önkormányzata  (Ungaria) 

Beneficiari: UAT Comuna Halmeu (România)  

Buget total 2.356.602,00 Euro, din care FEDR,  2.003.111,70Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

 îmbunătățirea capacității logistice, susținând indirect producția 

agricolă locală prin construirea a două centre logistice 

  înființarea unui centru de consiliere și formare profesională în 

domeniul agriculturii și comercializarea produselor agricole 

  organizarea unei serii de evenimente comune (de ex. târguri de 

locuri de muncă, traininguri) 

  realizarea unei analize comune a pieței muncii 

  dezvoltarea unei strategii de dezvoltare integrate  

  crearea și menținerea unei baze de date online a pieței muncii 

  crearea și întreținerea locurilor de muncă în sectorul agricol prin 

îmbunătățirea serviciilor publice locale și a infrastructurii agricole 

din Ajak și din comuna Halmeu 

Rezultatele proiectului: 

 760 de participanți la inițiative locale locale de angajare și formare 

comună 

 8 târguri de locuri de muncă în Ajak și Halmeu 

 2 sondaje comune (unul de fiecare parte a frontierei) 

 1 forum transfrontalier pentru piața muncii în Ajak 

 2 evenimente pe partea româna - consolidarea capacității 

transfrontaliere 

 8 conferințe și ateliere de informare în Ajak 

 4 traininguri profesionale organizate în Halmeu 
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 1 strategie comună și plan de acțiune 

 1 centru logistic în Ajak prin renovarea unui depozit existent 

 1 nou centru logistic în Halmeu, inclusiv o hală frigorifică pentru 

legume și fructe 

 

 

Cod proiect ROHU-395 

Titlu proiect 
Cooperare dintre Nyírbátor și Carei cu scopul îmbunătățirii ocupării 

forței de muncă și promovarea dezvoltării pe baza potențialului 

endogen 

Axa prioritară 
3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea pieței forței 

de muncă transfrontaliere (Cooperarea pentru ocuparea forței de 

muncă) 

Prioritate de 

investiție 

8/b - Sprijinirea creșterii favorabile ocupării forței de muncă prin 

dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale 

pentru domenii specifice 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este creșterea ocupării forței de 

muncă în regiunea transfrontalieră comună Nyírbátor și Carei, prin 

crearea condițiilor favorabile pentru o piață a muncii echilibrată și 

pentru o mai bună competitivitate a întreprinderilor locale pe termen 

lung. 

Parteneriat 
Beneficiar Principal: Consiliul local Nyírbátor (Ungaria)  

Beneficiar: Municipiul Carei (România)  

Buget total 2.895.495,00 din care FEDR, 2.461.170,75 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

-  elaborarea unei strategii comune de dezvoltare și a unui plan de 

acțiune pentru identificarea provocărilor, potențialului și 

necesităților transfrontaliere, precum și pentru găsirea unei 

abordări comune și soluții comune 

-  crearea condițiilor pentru instruire și pentru produsele și 

serviciile locale 

- activități comune pentru creșterea ocupării forței de muncă, 

consolidarea mobilității forței de muncă transfrontaliere și 

consolidarea competitivității întreprinderilor locale (de exemplu, 

târguri de locuri de muncă, cursuri de formare) 

- activități de comunicare și diseminare (de exemplu, evenimente 

publice, materiale promoționale) 
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Rezultatele proiectului: 

- 966 de participanți la inițiativele și instruirile locale comune 

privind ocuparea forței de muncă 

- crearea unei baze de date on-line a pieței muncii 

- dezvoltarea unei strategii comune de dezvoltare care să 

deservească dezvoltarea economică și de ocupare a forței de 

muncă în regiunea de frontieră 

- 6 forumuri comune privind piața  muncii 

- 4 târguri comune de munca 

- Programe de instruire pentru șomeri / persoane defavorizate 

- Programe mentor pentru persoanele defavorizate 

- Crearea unui album comun despre produse si servicii locale 

- Un nou centru de instruire si un centru pentru produse si servicii 

in Nyirbator 

- Un nou centru de instruire si expozițional in Carei 

 

 

 

Al Treilea Apel Restrâns  - Aplicația Finală                                                                                                                          

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-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 
€ 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. 
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 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. 

 


