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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

Cod proiect ROHU-380 

Titlu proiect Verba Docent 

Educația adulților în domeniul sănătății și al mediului de viață durabil 

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 
46 luni (1 Martie 2019 – 31 Decembrie 2022)  

Obiectiv 
Obiectivul principal este contribuirea la o cooperare transfrontalieră 

durabilă între Excelsior și Koros-Maros pentru a crește nivelul de ocupare 

a forței de muncă în județele Arad și Bekes. 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale şi 

Culturale ale Banatului şi Crișanei „EXCELSIOR” (România) 

Partener de proiect:  

PP2: Fundația Körös-Maros pentru Dezvoltare Rurală și Agricultură 

Ecologică (Ungaria) 

Buget TOTAL 2.987.502,00 Euro, din care FEDR 2.539.376,70 Euro 

Sumar 

Proiectul ROHU-380 are ca scop creșterea nivelului de ocupare a forței de 

muncă în județele Arad și Bekes prin organizarea de cursuri, târguri de 

locuri de muncă, dezvoltarea și promovarea comună a mărcilor locale și 

conferințe în principal pentru șomeri, persoane în căutare de loc de 

muncă și persoane marginalizate social. 

 

Principalele activități sunt: 

• Construirea a 2 centre de educație pentru adulți: Centrul de 

educație pentru adulți „Verba Docent” Arad și Centrul social Gyula; 

• Organizarea a 33 de grupuri de cursuri pentru adulți cu 645 de 

participanți, dintre care 560 vor primi diplome certificate; 

• Organizarea a 8 târguri de locuri de muncă unde vor participa 

aproximativ 400 de persoane din partea ambilor parteneri; 

• Dezvoltarea a două mărci transfrontaliere comune utilizate pentru 

promovarea a cel puțin 10 produse locale din valea râului Crișul Alb 

/ Feher Koros; 
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• Achiziționarea a 2 camionete de teren și 4 microbuze de 8 + 1 locuri 

pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități de practică de teren cu 

studenții / stagiarii; 

• Achiziționarea pachetelor de mobilier, a echipamentelor IT, a 

pachetelor de echipamente de instruire, a pachetelor de instrumente 

și mașini și a pachetelor de echipamente de practică personală 

pentru a fi utilizate pentru dotarea centrelor și pentru desfășurarea 

activităților; 

 

Indicatoriul 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 - 380, un 

număr de 960 de persoane beneficiaza de toate inițiativele comune de 

ocupare a forței de muncă locale, activități de formare și participare la 

târgurile de locuri de muncă. 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate obținute prin proiectul ROHU-380 sunt legate de 

realizarea celor 2 centre de educație a adulților, complet echipate, unde 

șomerii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanele 

marginalizate social au acces la cursuri de educație a adulților în domenii 

care țin de o viață sănătoasă și de un mediu de viață durabil, prin urmare, 

nivelul de ocupare a forței de muncă, în zona eligibilă, va crește. 

 

Social media: https://www.facebook.com/verbarohu 

 

Website/webpage: 

http://verbadocent.hupont.hu/ 

https://ongexcelsior.ro/en/verba-docent/ 
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