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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 

 


