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1. Încadrare în program / axă prioritară / prioritatea de investiție  

Programul INTERREG V-A România-Ungaria 2014-2020 

Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea ocupării și promovarea mobilității transfrontaliere a forței de 

muncă 

Prioritatea de investiții 8/b – Sprijinirea creșterii favorabile ocupării forței de muncă prin 

dezvoltarea potențialului autohton ca parte componentă a unei strategii teritoriale pentru regiuni 

specifice, inclusiv prin conversia regiunilor industriale aflate în declin și prin intensificarea 

accesibilității și a dezvoltării resurselor naturale și culturale specifice.  

Obiectiv specific – Creşterea ocupării forţei de muncă în zona eligibilă 

 

Proiect implementat în baza contractului de finanțare nr. 49355/30.03.2020 încheiat între 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației din România și Centrul de 

training vocațional Szeged din Ungaria, ca lider de proiect și în baza contractului de 

cofinanțare nr. 49393/30.03.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației și UAT Județul Timiș ca Beneficiar proiect nr. 5. 

 Dat fiind specificul transfrontalier al programului de finanțare, proiectul este conceptualizat în 

cadrul unui parteneriat strategic compus atât din parteneri maghiari și români, după cum urmează: 

- Centrul de training vocațional Szeged (HU) – Lider de proiect 

- Agenția de Dezvoltare Euroregională DKMT (HU) – Danube-Kris-Mureș-Tisa – Beneficiar de 

proiect nr.2 

- Dioceza Romano-Catolică din Csanad (HU) – Beneficiar de proiect nr.3 
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- Agenția de Dezvoltare a microregiunii Homokhat (HU) – Beneficiar de proiect nr.4 

- UAT Județul Timiș (RO) – Beneficiar de proiect nr. 5 

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (RO) – Beneficiar de proiect nr.6 

2. Amplasamentul proiectului 

Clădirea ce face obiectul proiectului de față se va construi în Parcul Industrial și Tehnologic 

Timișoara, Calea Torontalului, km. 6, județul Timiș,  CF 445432, teren viran aflat în proprietatea 

UAT Judeţul Timiş.  

3. Obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivul general al proiectului este acela de a spori ocuparea forței de muncă în regiunea 

transfrontalieră  ROHU prin crearea unui mediu favorabil  pentru o piață a muncii echilibrată pe 

termen lung. 

Obiective specifice: 

1. Stabilirea echilibrului dintre oferta și cererea pe piața muncii în regiunea transfrontalieră  

ROHU;  

2.  Îmbunătățirea condițiilor de pregătire profesională în regiunea transfrontalieră  ROHU;  

3. Îmbunătățirea mobilității forței de muncă între județele Csongrád și Timiș prin creșterea 

conectivității instituțiilor și părțile interesate care sprijină ocuparea forței de muncă în regiunea 

transfrontalieră  ROHU. 

 

4. Lucrări proiectate 

Pentru a se crea condițiile adecvate activităților ce se vor desfășura în viitor, s-a propus realizarea 

următoarelor lucrări: 

- construirea Centrului Comunitar de Învățare Permanentă, cu spațiile necesare aferente, cu 

structura de rezistență a construcției realizată din cadre din beton armat; 

- asigurarea accesului la construcția propusă, prin intermediul unei parcări; 

- amenajarea exterioară cu alei pietonale și zone verzi; 

- dotarea cu mobilier adecvat; 

- asigurarea instalațiilor de încălzire/ răcire a spațiilor, canalizare și alimentare cu apă, 

- instalații electrice și de ventilare a spațiilor, precum și a apei calde menajere; 

- asigurarea măsurilor PSI; 

- racordarea construcției propuse la utilitățile necesare (alimentare cu apă, canalizare, energie 

electrică); 

- realizarea împrejmuirii. 

 

Activitățile Centrului vor fi organizate în spații adecvate, amenajate sub formă de: 

-  2 cabinete individuale; 

- 6 săli de dezvoltare vocațională a câte 10 cursanți, dintre care 4 pot fi cuplate câte 2 pentru a 

găzdui un număr mai mare de persoane; 

- 2 ateliere de creație, care pot fi comasate într-un spațiu mai generos; 

- 1 sală I.T. pentru 24 cursanți; 

- 1 spațiu multifuncțional, dimensionat pentru 48 de spectatori; 
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- 1 spațiu de socializare sau divertisment, care poate acomoda circa 30 persoane și care, în 

caz de nevoie, poate găzdui activități de dezvoltare vocațională; 

- spaţiile conexe necesare. 

 

5. Indicatorii tehnici ai proiectului 

Suprafața terenului: 4.035,00 mp 

Suprafaţa totală construită - desfășurată pe 2 nivele, parter și etaj: 1.354,00 mp 

Suprafața utilă propusă totală: 1.148,44 mp   

 

6. Indicator de proiect: 2.685 de participanți, din cele 2 țări, la traininguri și inițiative locale 

comune privind ocuparea forței de muncă. 

7. Bugetul estimativ al proiectului 

Valoarea totală estimată a bugetului proiectului pentru UAT Județul Timiș este 1.342.300 

euro, structura finanțării fiind următoarea: 

Cheltuieli totale eligibile proiect: 1.340.300 euro, din care: 

 finanțare nerambursabilă FEDR (85%) : 1.139.255 euro 

 cofinanțare de la bugetul de stat (13%) : 174.225,60 euro 

 contribuție proprie CJT la cheltuieli eligibile (2%) : 26.819,40 euro  

Cheltuieli totale neeligibile proiect: 2.000 euro 

8. Beneficiarul proiectului 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș 

9. Impactul asupra comunității UE 

Proiectul se aliniază condițiilor europene prin: 

 creșterea gradului de participare a populaţiei la programe de educaţie pe tot parcursul 

vieţii; 

 implementarea politicilor și a strategiilor din domeniul învățării pe tot parcursul vieții, într-un 

mod coerent și unitar; 

 creșterea ofertei de activități de timp liber din comunitate; 

 o mai bună colaborare între instituțiile care au ca scop dezvoltarea personală, accesul la 

servicii, integrarea socială și pe piața muncii a membrilor comunității; 

 o creștere a gradului de implicare a autorităților administrației publice locale în educația și 

formarea profesională a membrilor comunității; 

 creșterea accesului membrilor comunității la servicii de diverse tipuri; 

 creșterea nivelului de informare referitoare la posibilitățile de formare din comunitate; 

 certificarea rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale; 

 creșterea parteneriatelor public-private în domeniul educației și formării profesionale. 

 

10. Perioada de referință/implementare a proiectului: 01.02.2020 – 31.10.2022 

 


