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Al 3lea  Apel Deschis - Proiecte Normale 

  Cod proiect ROHU-348 

Titlu proiect BRIDGE 

Pod către piața muncii transfrontaliere 

Axă prioritară 

 

3 - Îmbunătățirea ocupării forței de 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, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, 

îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 

specifice 

Perioadă de 

implementare 
28 luni (1 Martie 2019 – 30 Iunie 2021) 

Obiectiv 
Principalul obiectiv este creșterea mobilității transnaționale a forței de 

muncă în județul Timiș, Bekes și Csongrád-Csanád, îmbunătățirea 

accesului pe piața muncii, creșterea oportunităților de angajare în zona 

transfrontalieră. 

 
Parteneriat 

Beneficiar principal: Fundația Diaspora (România) 

Parteneri de proiect: 

PP2: Șansa pentru diaspora (Ungaria) 

PP3: Asociația Culturală și Recreațională (Ungaria) 

Buget TOTAL  260.554,79 Euro, din care FEDR, 221.471,56 Euro 

 

Sumar 

 

Proiectul ROHU-348 își propune să dezvolte structuri comune pentru a 

încuraja mobilitatea transnațională a forței de muncă prin o metodologie 

specializată, dezvoltată prin instruire lingvistică, training privind legislatia, 

pagina web și alte facilități de instruire. 

 

Principalele activități sunt: 

• Dezvoltarea metodologiei comune de instruire pentru predarea 

limbilor române și maghiare ca limbi străine. Materialul de 

instruire include, de asemenea, părți privind legislatia din ambele 

țări; 

• Organizarea de cursuri de instruire pentru a consolida piața 

comună transfrontalieră a muncii și pentru a învăța limba țării 

vecine și dispoziții semnificative din legislația muncii. În Timișoara 

vor fi instruiți 40 de participanți (3 grupuri de 12-15 participanți / 

grup), în Nagybanhegyes / județul Bekes vor fi instruiți 24 de 

participanți (3 grupuri), iar în județul Csongrád-Csanád vor fi 

instruiți 24 de participanți (3 grupuri); 

• Achiziționarea de mobilier și echipament IT pentru centrul de 

instruire din județul Csongrád-Csanád; 
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• Reabilitare (lucrări de renovare, amenajare a teritoriului) și 

achiziționarea de echipament IT pentru centrul de instruire din 

Nagybanhegyes, județul Bekes  

• Reabilitarea și achiziționarea de echipamente IT pentru centrul de 

instruire din Timișoara; 

• Achiziționarea de mobilier pentru centrul de instruire din 

Timișoara (biroul și zona de recepție). 

 

Indicatorul de realizare (output) al programului este „CO44 Piața muncii și 

instruirea: numărul de participanți la inițiativele comune de ocupare a forței 

de muncă și formarea comună”. Prin proiectul ROHU-348, 88 de persoane 

au fost instruite corespunzător și au dobândit cunoștințele lingvistice și 

administrative ale țării vecine, prin urmare populația activă din ambele țări 

este mai mulțumită privind accesul pe piața muncii transnaționale. 

Rezultate 

principale 

Prin proiectul ROHU - 348, au crescut oportunitățile de angajare și s-a 

imbunatatit incluziunea (oportunitati egale) fortei de munca in zona 

transfrontaliera, prin instruiri organizate pentru locuitorii din zona privind 

limba țării vecine. Mai mult, vor fi create și dotate complet, facilități de 

formare în 3 locații diferite, care pot oferi locuitorilor condiții adecvate 

pentru a obține educație specializată pentru a îndeplini condițiile pieței 

muncii. 

 


