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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

Cod proiect ROHU-370  

Titlu proiect ENCOCH 

Consolidarea cooperării dintre camere pentru îmbunătățirea ocupării 

forței de muncă în județul Satu Mare și județul Szabolcs-Szatmár-Bereg 

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 
35 luni (1 Februarie 2020 – 31 Decembrie 2022)  

Obiectiv 

Obiectivul principal este încurajarea dezvoltării unei piețe comune a forței 

de muncă și îmbunătățirea mobilității forței de muncă în regiunea de 

frontieră. Consolidarea cooperării între actorii pieței muncii și crearea 

bazelor unui forum transfrontalier activ pe piața muncii, este primul pas 

către abordarea provocărilor comune ale pieței muncii și creșterea 

nivelului de ocupare a forței de muncă. 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Camera de Comerț și Industrie din județul Szabolcs-

Szatmár-Bereg (Ungaria) 

Parteneri de proiect:  

PP2: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare (România) 

PP3: Asociația Camera Artizanilor (România) 

Buget TOTAL 1.413.969,00 Euro, din care FEDR, 1.201.873,65 Euro 

Sumar 

Proiectul ROHU-370 își propune să îmbunătățească cooperarea dintre 

camere și alți actori ai pieței muncii pentru a sprijini ocuparea forței de 

muncă în regiunea transfrontalieră, dezvoltând o metodologie pentru 

analiza și digitalizarea nevoilor transfrontaliere ale pieței muncii și 

adaptarea nevoilor pieței muncii prin implementare a forumurilor 

transfrontaliere de pe piața muncii, formări comune și activități de 

orientare în carieră. 

 

Principalele activități sunt: 

• Lucrări de renovare și achiziționare de echipamente pentru noul 

Centru de Mobilitate Transfrontalieră din Satu Mare; 
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• Crearea unui centru de instruire la sediul central PP3 și dotarea 

acestuia cu echipamente; 

• Dezvoltarea unui document de strategie integrat și a unor planuri 

de acțiune, precum și a altor analize și strategii ale pieței forței de 

muncă, care să faciliteze căutarea de locuri de muncă 

transfrontaliere în ambele județe; 

• Efectuarea unui sondaj și analiză a pieței muncii, crearea unei 

baze de date online și a unei pagini web; 

• Organizarea de forumuri comune pe piața muncii pentru 

îmbunătățirea mobilității forței de muncă în zona vizată; 

• Organizarea de evenimente de orientare în carieră și instruiri 

profesionale pentru grupurile țintă principale de către parteneri; 

• Organizarea turului de studi PLATO pentru a-și aprofunda 

cunoștințele (Gent, Belgia). 

 

Indicatoriul de ieșire ai 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 - 370, un număr de 568 

de persoane beneficiaza de inițiative comune de ocupare a forței de 

muncă, activități de formare și participare la târgurile de locuri de muncă. 

Rezultate 

principale 

Prin proiectul ROHU-370 este creat Centrul de Mobilitate 

Transfrontalieră, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură 

Satu Mare, prin renovarea clădirii. Ca urmare cresc oportunitățile de 

angajare pentru 304 de persoane care participă la evenimentele comune 

de orientare în carieră și forumurile organizate pe piața muncii. De 

asemenea, 264 de persoane sunt mai bine pregătite pentru piața muncii 

după ce participa la programe transfrontaliere de formare 

antreprenorială, formări profesionale comune și programe de stagii 

transfrontaliere. 

 

Website/webpage: 

https://rohu370.eu/ 

http://www.rohu370jobs.eu/ 
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