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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

Cod proiect ROHU-391 

Titlu proiect INTERLOGISTICS 

„Logistică transfrontalieră: parteneriat în cooperare pentru ocuparea 

forței de muncă” 

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 
36 luni (1 Februarie 2020 – 31 Ianuarie 2023) 

Obiectiv 
Obiectivul principal este consolidarea cooperării actorilor locali de pe 

piața muncii pentru a îmbunătăți capacitatea pieței muncii în zona 

transfrontalieră eligibilă. 

Parteneriat 
Beneficiar principal:  Municipiul Ajak (Ungaria) 

Partener de proiect:  BP2: Comuna Halmeu (România) 

Buget TOTAL 2.356.602,00 Euro, din care FEDR, 2.003.111,70 Euro 

Sumar 

Proiectul ROHU-391 își propune să sporească mobilitatea forței de 

muncă între cele două județe prin creșterea capacității logistice, să 

înființeze centre logistice și de formare și să îmbunătățească 

cooperarea dintre șomeri și alți actori de pe piața muncii pentru a 

sprijini creșterea ratelor de ocupare în regiunea transfrontalieră. 

 

Principalele activități sunt: 

• Construirea unui centru logistic în Ajak prin renovarea și 

echiparea unui depozit existent, incluzând și un centru de 

instruire  

• Construirea unui nou centru logistic în Halmeu, incluzând o sală 

frigorifică de legume și fructe, inclusiv un centru de instruire.  

•  Elaborarea unui sondaj comun cu scopul de a explora și evalua 

nevoile solicitanților de locuri de muncă locale, angajatorilor 

precum și calificarea forței de muncă existente în Ajak și Halmeu  

•  Organizarea unui număr de 8 prelegeri și ateliere de informare 

în Ajak;  

• Organizarea a 4 târguri de locuri de muncă și 2 forumuri 

transfrontaliere pe piața muncii în Ajak;  
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• Organizarea a 4 instruiri profesionale în Ajak; 

• Dezvoltarea unei strategii comune și a unui plan de acțiune 

privind piața muncii în zona transfrontalieră 

• Organizarea a 4 târguri de locuri de muncă și 2 forumuri 

transfrontaliere pe piața muncii în Halmeu  

•  Organizarea a 4 cursuri profesionale în Halmeu 

 

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 - 391, 

un număr de 760 de actori de pe piața muncii beneficiază de 

evenimentele comune de cooperarea transfrontalieră. 

Rezultate 

principale 

Prin proiectul ROHU-391, sunt construite 2 centre logistice și 760 de 

persoane beneficiază de inițiative comune de ocupare a forței de muncă 

și/sau de formare comună (forum transfrontalier pe piața muncii, 

târguri de locuri de muncă, consultant pe piața muncii, ateliere, instruiri, 

conferințe etc.)  

 

 


