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Cod proiect ROHU-406 

Titlu proiect Cooperarea transfrontalieră eficientă cu scopul creșterii ocupării forței de 

muncă în județele Arad și Békés 

Axă prioritară 3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă şi promovarea mobilității forței 

de muncă transfrontaliere (Cooperare 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 

Obiectiv 

Scopul general al proiectului este dezvoltarea personală a locuitorilor de la 

graniță care să contribuie la îmbunătățirea creșterii ocupării forței de muncă, 

să răspundă cerințelor pe piața de muncă a întreprinderilor și să reducerea 

deficitului forței de muncă, care este tipic pentru zonă.  

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Fundația Județeană pentru dezvoltarea 

întreprinderilor Békés (Ungaria)  

Beneficiar:  Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Arad (România) 

Buget total 1.125.764 Euro, din care FEDR, 956.899,40 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele 

activități: 

- baza de date, organizare evenimente 

- achiziționarea de echipamente 

- lucrările de renovare  

- furnizarea informațiilor actualizate (prin intermediul bazei de date) cu 

privire la zonele de investiții şi date. În plus, datorită mai multor 

evenimente profesionale, părțile interesate din piața forței de muncă în 

ceea ce privește cererea și oferta vor dezvolta relații strânse.  

- dezvoltarea pieței forței de muncă și dezvoltarea economică a zonei 

relevante 

 

Rezultatele proiectului: 

- 5.200 persoane care participa la cursuri de formare si târguri de muncă 

- birouri renovate și modernizate pentru BMVA (HU)  

- 37 evenimente profesionale organizate 

- un site cu o baza de date cu experți din ambele țări 

- un studiu profesional care evaluează situația actuală a pieței muncii ca 

suport pentru o viitoare strategie 

- echipamente noi pentru evenimentele organizate, cort mare și mic, aer 

condiționat, sonorizare, laptop-uri, imprimantă, telefoane si mașină  

 


