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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte Normale 

Cod proiect ROHU-331 

Titlu proiect CAREER 

Rețea transfrontalieră pentru a sprijini dezvoltarea carierei profesionale în 

regiunea de frontieră 

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 
44 luni (1 Martie 2019 – 31 Octombrie 2022) 

Obiectiv 

Obiectivul principal este creșterea ratei de ocupare a forței de muncă 

transfrontaliere în județele Bihor și Bekes, prin dezvoltarea serviciilor de 

orientare profesională, sensibilizarea și dezvoltarea competențelor tinerilor 

pentru a sprijini dezvoltarea carierei. 

 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Societatea de Binefacere Don-Orione Oradea (România) 

Parteneri de proiect:  

PP2: Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor (România) 

PP3: Camera de Comerț și Industrie a județului Békés (Ungaria) 

PP4: Biroul guvernamental al județului Békés (Ungaria) 

PP5: Fundația județeană Békés pentru dezvoltarea întreprinderilor (Ungaria) 

Buget TOTAL 2.561.094,80 Euro din care FEDR € 2.176.930,58 Euro 

 

 

 

 

 

Sumar 

 

Proiectul ROHU-331 își propune să creeze fundalul material și profesional 

pentru dezvoltarea serviciilor de orientare în carieră în județele Bihor și Bekes, 

să crească vizibilitatea serviciilor de orientare în carieră și să conștientizeze 

importanța lor și de asemenea, să dezvolte competențe menite să sprijine 

dezvoltarea carierei tinerilor. 

 

Principalele activități sunt: 

• Construirea și organizarea unui centru de orientare și formare 

profesională, dotat cu mobilier și echipamente IT, necesare desfășurării 

activităților de orientare și formare profesională în Oradea, județul Bihor; 

• Reabilitarea unei clădiri pentru găzduirea Centrului de orientare, 

consiliere și metodologie în carieră din Bekescsaba și dotarea acestuia cu 

mobilier și echipamente IT; 

• Organizarea a două târguri la scară largă de orientare profesională și de 

carieră, timp de două zile în Oradea; 
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• Achiziționarea de echipamente specifice necesare pentru 2 puncte de 

consiliere mobile în orientare profesională (2 corturi gonflabile pentru 

evenimente, 2 vehicule comerciale multivan (biroul mobil) și un set de 

echipamente IT necesare pentru organizarea spectacolului rutier); 

• Organizarea unui roadshow (vizitarea tuturor celor 18 gimnazii din județul 

Bekes, oferirea de informații și consultări elevilor (cu vârsta de 15 ani sau 

mai mult) despre oportunitățile de acces pe piața muncii după absolvire); 

• Organizarea a două ateliere de lucru pentru transferul de cunoștințe CBC 

pentru 50 de participanți; 

• Elaborarea unui plan de acțiune comun pentru o piață integrată a muncii 

la frontiera româno-ungară; 

• Instalarea unui număr de 4 puncte de informare pentru îndrumarea 

carierei, în: Szeghalom, Mezokovacshaza, Gyula și Sarkad; 

• Organizarea activităților de orientare profesională si formare 

profesională; 

• Un număr de 4 conferințe profesionale privind formarea profesională în 

întregul județ Bekes; 

• Dezvoltarea unui număr de 3 noi programe de formare certificate; 

• Organizarea a 8 conferințe profesionale privind formarea profesională în 

întregul județ Bekes; 

• Dezvoltarea bazei IT a activităților (aplicații sotware achiziționate în scopul 

cresterii cunoștințelor tinerilor din județul Bekes în domeniul 

antreprenoriatului). 

 

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

instruirea: numărul de participanți la inițiativele comune de ocupare a forței de 

muncă și formarea comună”. Prin proiectul ROHU-331, un număr de 9010 

persoane au facut parte din inițiativele comune de ocupare a forței de muncă 

locale și din formarea comună organizate în cadrul proiectului. 

 

Rezultate 

principale 

Prin proiectul ROHU - 331, va fi înființată o rețea de servicii de orientare 

profesională oferite tinerilor (și nu numai) din județele Bihor și Bekes care se 

află la începutul vieții lor active, profesionale. O parte esențială a rețelei vor fi 

cele două centre create în Oradea și Bekescsaba care, dincolo de caracterul lor 

de furnizor de servicii publice, vor reprezenta centre zonale importante de 

resurse pentru orientarea in carieră. Specialiștii celor două centre vor oferi o 

gamă largă de activități de sprijin persoanelor interesate, având un rol 

important în realizarea obiectivelor proiectului. Activitatea centrelor va fi 

completată de acțiuni întreprinse de parteneri pe diverse teme relevante: 

identificarea profesiilor care lipsesc pe piața muncii sau evenimente menite să 

ofere o perspectivă detaliată asupra anumitor profesii. 

Toate aceste activități vor oferi grupului țintă un set cuprinzător de servicii de 

înaltă calitate pentru sprijinirea dezvoltării in cariera, ele fiind accesibile pe tot 

teritoriul celor două județe. 

 


