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Al 3lea Apel Deschis – Proiecte Normale                                                 

Cod proiect ROHU-359 

Titlu proiect CROSSLOCALDEV 

Promovarea unei abordări integrate privind îmbunătățirea ratei 

ocupării forței de muncă și a mediului de afaceri la nivelul 

microregiunilor Marghita și Berettyóújfalu 

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 
27 luni (1 Mai 2020 – 31 Iulie 2022) 

Obiectiv 
Obiectivul principal este îmbunătățirea ratei ocupării forței de muncă și 

a mediului de afaceri la nivelul microregiunilor Marghita și 

Berettyóújfalu 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Municipiul Marghita (România) 

Partener de proiect:  

PP2: Municipiul Berettyóújfalu (Ungaria) 

Buget TOTAL  2.615.165,66 Euro, din care FDER  2.222.890,81 Euro 

Sumar 

 

Proiectul ROHU-359 își propune să creeze instrumentele adecvate de 

formare, ocupare și sprijin pentru dezvoltarea economică și să dezvolte 

infrastructuri adecvate pentru a permite vânzările transfrontaliere de 

produse locale. 

 

Principalele activități sunt: 

• Construirea Centrului de Antreprenoriat Agricol și Agroalimentar 

din Marghita dotat cu instalațiile și echipamentele necesare pentru 

funcționare  

• Construirea Centrul de Instruire Agricolă Berettyó - Bihar din 

orașul Berettyoujfalu cu echipamentul necesar pentru funcționare 

• Elaborarea strategiei de ocupare a forței de muncă pentru 

microregiunile Marghita și Berettyoujfalu, o analiză a situației 

actuale în toate domeniile economice din această regiune  

• Dezvoltarea de programe de instruire pentru sprijinirea 

antreprenoriatului în Marghita pentru 240 de persoane  
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• Organizarea de programe de formare antreprenorială în 

domeniul agriculturii și domeniilor agroalimentare în 

Berettyoujfalu pentru cel puțin 400 de persoane interesate să-și 

dezvolte abilitățile  

• Organizarea Evenimentelor Zilele Agro-Afaceri și Zilele Produselor 

Locale dedicate părților interesate de a afla despre oportunitățile 

oferite de antreprenoriatul agricol și agroalimentar; 

• Organizarea a 3 târguri de locuri de muncă adresate angajatorilor 

și cetățenilor din județele Bihor, Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatmar 

Bereg și Satu Mare. 

 

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

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

forței de muncă locale și la formarea comună”. Prin proiectul ROHU - 359, 

un număr de 1240 de persoane participa la inițiative comune de 

ocupare a forței de muncă și la formare comună. 

Rezultate 

principale 

 

Prin proiectul ROHU-359, sunt construite 2 clădiri, prin urmare, sunt 

dezvoltate infrastructurile adecvate pentru a permite vânzările 

transfrontaliere de produse locale și 1240 de persoane beneficiaza de 

instrumente adecvate de formare, ocupare și dezvoltare economică. 

 

 

 

 


