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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

Cod proiect ROHU-374 

Titlu proiect TwinS 

Centre de formare comune 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. 

Perioada de 

implementare 
42 luni (1 Martie 2019 – 31 August 2022) 

Obiectiv 

Principalul obiectiv este creșterea mobilității transnaționale a forței de 

muncă și a oportunităților de angajare din zona transfrontalieră, prin 

intermediul celor două module de formare: Orientare și planificare a 

carierei transfrontaliere și cunoștințe de bază antreprenoriale. 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Liceul Teoretic “Bartók Béla” (România) 

Parteneri de proiect:  

PP2: Kft. Nonprofit de Utilitate Publică Katház (Ungaria) 

PP3: Fundația Diaspora (România) 

Buget TOTAL 1.269.162,83 Euro, din care FEDR, 1.078.788,40 Euro 

Sumar 

Proiectul ROHU-374 își propune să dezvolte structuri comune pentru a 

spori accesul pe piața muncii. 

 

Principalele activități sunt: 

• Organizarea a două cursuri de instruire în județul Timiș: orientare 

transfrontalieră în carieră și planificare de formare pentru 150 de 

tineri (15-25 ani) împărțiți în 10 grupuri, cu 15 persoane / grup și 

pregătire antreprenorială de cunoștințe de bază pentru 80 de 

persoane (16- 65 de ani) împărțit în 4 grupe, 20 persoane / grup; 

• Organizarea a două cursuri în județul Csongrád-Csanád: orientare 

profesională transfrontalieră și pregătire pentru 120 de tineri (15-

25 ani) împărțiți în 8 grupuri, cu 15 persoane / grup și pregătire 

antreprenorială pentru cunoștințe de bază pentru 80 de persoane 

( 16–65 ani) împărțit în 4 grupe, 20 persoane / grup; 
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• Construirea / reabilitarea Centrului de Instruire din Zolt, inclusiv 

echipamentul necesar centrului de instruire; 

• Construcția Centrului de Instruire din Domaszek (clădire pe două 

etaje, cu săli de instruire și camere de cazare pentru stagiari), 

inclusiv echipamentul necesar pentru centrul de instruire. 

 

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 - 374, 

un număr de 430 de persoane beneficiază de instruiri / specializări care 

îi vor ajuta să poată intra cu succes pe piața muncii. 

Rezultate 

principale 

 

Prin proiectul ROHU-374, sunt create și sunt funcționale 2 centre de 

formare, specializare și sprijin în care partenerii vor organiza cursuri și 

/ sau specializări, unde  430 de persoane sunt calificate, instruite pentru 

a-și spori posibilitățile de angajare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


