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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

Cod proiect ROHU-385 

Titlu proiect HEY! 

Ajutor la angajarea tinerilor în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-

Bereg 

Axă prioritară 3 -Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și 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, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, 

îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 

specifice. 

 Perioada de 

implementare 
30 luni (1 Martie 2019 – 31 August 2021)  

Obiectiv 

Obiectivul principal este oferirea unui răspuns problemelor și nevoilor 

specifice prin furnizarea de informații profesionale și servicii de consiliere 

pentru a permite tinerilor să își crească stima de sine, folosind tehnici de 

căutare a unui loc de muncă, servicii personalizate de orientare 

profesională, oferirea de oportunități de învățare pentru a dezvolta 

abilitățile necesare piața muncii. 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Asociația AGES (România) 

Partener de proiect:  

PP2: Asociația Idee pentru regiune (Ungaria) 

Buget TOTAL 446.278,80 Euro, din care FEDR 379.336,98 Euro 

Sumar 

Proiectul ROHU-385 își propune să identifice și să valorifice la maximum 

tendințele pieței muncii, nevoile și comportamentele care influențează 

ocuparea forței de muncă, să ofere sprijin profesional pentru cel puțin 

200 de persoane pentru a accesa piața muncii și a crește oportunitățile 

de angajare și integrarea pe piața muncii a oamenilor care se confruntă 

cu dezavantaje multiple. 
 

Principalele activități sunt:  

• Organizarea orientării în carieră și instruiri profesionale - 16 ateliere 

de orientare în carieră și dezvoltare personală, întâlniri de orientare 

individuală pentru cel puțin 80 de persoane, pregătire profesională 

autorizată pentru obținerea unui permis de conducere oferit pentru 

30 de stagiari din care cel puțin 20 vor obține o licență profesională, 

categoria C și CE; 

• Acordarea de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului - 

organizarea de sesiuni de instruire cu privire la antreprenoriat pentru 

30 de persoane, organizare și mentorat pentru dezvoltarea a cel puțin 
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10 afaceri mici, schimburi de experiență pentru cel puțin 30 de 

persoane; 

• Oferirea de asistență pentru ocuparea forței de muncă și reuniuni de 

informare și consiliere pentru integrarea pe piața muncii, stagii 

ghidate pentru 40 de persoane, 2 târguri de locuri de muncă 

organizate în comun cu participarea angajatorilor, agențiilor de 

ocupare și cel puțin 100 de persoane care caută un loc de muncă; 

• Dezvoltarea unei metodologii de cercetare și a unei strategii privind 

accesibilitatea transfrontalieră privind ocuparea forței de muncă de 

catre tineri, grupurile vulnerabile și alte oportunități, astfel încât să 

contribuie la creșterea gradului de angajare în regiune și la o piață a 

muncii flexibilă și incluzivă. 

 

Indicatorul de realizare (output) al programului este „CO44 Piața muncii și 

formarea profesională: numărul de participanți la inițiativele comune de 

ocupare a forței de muncă locale și la formarea comună”. Prin proiectul 

ROHU - 385, un număr de 1430 de persoane participa la toate inițiativele 

comune de ocupare a forței de muncă locale, activități de formare și 

participare la dezvoltarea cercetărilor privind cererea și oferta pieței 

muncii, nevoile și comportamentele care influențează ocuparea forței de 

muncă în Satu Mare și Szabolcs-Szatmár- Bereg. 

Rezultate 

principale 

Prin proiectul ROHU-385 crește nivelul informațiilor despre provocările 

pieței muncii la nivelul părților interesate implicate. Cunoștințele și 

abilitățile tinerilor care participă la orientarea în carieră, formarea 

profesională, consilierea sunt îmbunătățite și se asigura asistență pentru 

accesarea și integrarea pe piața muncii, prin mai multe tipuri de 

oportunități de învățare și sprijin. 

 


