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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

  Cod proiect ROHU-425 

Titlu proiect HRArea 

Dezvoltarea comună a resurselor umane în zona transfrontalieră 

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 

32 luni (1 Martie 2020 – 31 Octombrie 2022)  

Obiectiv 

Obiectivul principal este creșterea ocupării forței de muncă în zona 

transfrontalieră prin dezvoltarea unui centru de dezvoltare rurală în 

comuna Paleu în care cetățenii să poată participa la cursuri de 

perfecționare a forței de muncă. 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Comuna Paleu (România) 

Parteneri de proiect:  

PP2: Municipiul Derecske (Ungaria) 

PP3: Asociația Pro Cariere (România) 

PP4: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea 

(România) 
Buget TOTAL 1.337.577,80 Euro, din care FEDR, 1.136.941.13 Euro 

Sumar 

Proiectul ROHU-425 își propune să creeze centre de dezvoltare în care 

cetățenii să poată urma cursuri de formare, în zona transfrontalieră. 

 

Principalele activități sunt: 

• Construirea și dotarea Centrului de Dezvoltare Rurală din Paleu, 

județul Bihor, pentru activități de instruire și recalificare;  

• Amenajarea unei sere de 1.000 mp pentru cursuri practice de 

agricultură și pomicultură în Paleu 

 • Achiziționarea de echipamente specifice pentru cursuri (laptopuri, 

imprimante, video-proiectoare, ferăstrău cu lanț, ferăstrău de curățat, 

bucle motorizate, mobilier etc.)  

• Organizarea de sesiuni de instruire pentru 100 de participanți la 

Derecske;  

• Elaborarea unui studiu pentru identificarea nevoilor de formare și în 

consecință, de programe de educație a muncii pe baza nevoilor 

identificate pentru 100 de persoane din Derecske;  
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• Organizarea a 20 de cursuri de formare profesională în Paleu, județul 

Bihor, de exemplu, în abilități și competențe sociale și civice, specialist 

în cultivarea și îngrijirea copacilor, lucrător în curățenia spațiilor verzi, 

menajeră, bucătar și operator pentru recoltarea și îngrijirea arborilor 

forestieri;  

• Organizarea a 5 ateliere de lucru având ca temă gestionarea 

emoțiilor, gestionarea conflictelor, creșterea eficienței personale, 

gestionarea schimbărilor și tranziției, gestionarea stresului;  

• Achiziționarea de echipamente pentru echipa de management (1 

mașină, laptop, software, etc.).  

 

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 - 425, un 

număr de 450 de persoane participa la toate inițiativele comune de 

ocupare a forței de muncă și activitățile de formare. 

Rezultate 

principale 

Prin proiectul ROHU-425 este construită o infrastructură modernă și 

complet echipată pentru cursuri de formare profesională. Proiectul 

asigura oportunități mai bune pentru persoanele interesate de 

recalificare profesională, concentrându-se pe calificarea cetățenilor, cu 

scopul de a crește capacitatea lor de a obține și/sau să mențină un loc de 

muncă. Nu în ultimul rând, calitatea serviciilor oferite de administrația 

publică locală pentru locuitori este îmbunătățită, în special pentru cei 

tineri, prin creșterea frecvenței școlare, a mediului lor educațional și de 

viață și a capacității lor de angajare. 

 

Project webpage: http://rohu425.derecske.hu/ 
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