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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 
52 luni (1 Martie 2019 – 30 Iunie 2023) 

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 implementate în cadrul proiectului:  

• Construirea si organizarea Centrului de Orientare in Cariera si Formare 

Profesionala, dotarea acestuia cu mobilier si echipamente informatice 

necesare desfasurarii activitatilor de orientare in cariera si formare 

profesionala in Oradea, Judetul Bihor; (BP)  

• Reabilitarea unei clădiri pentru găzduirea Centrului de Orientare, 

Consiliere și Metodologie în Carieră din Békéscsaba și dotarea acestuia cu 

mobilier și echipamente informatice (PP4)  

• Organizarea a 3 cursuri de formare pentru cei 3 consilieri de orientare 

angajați de BP  
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• Achiziționarea a 11 instrumente de evaluare pentru evaluarea și 

consilierea beneficiarilor proiectului (BP)  

• Organizarea a 5 traininguri autorizate de Autoritatea Nationala pentru 

Calificari (Curs de Informatica, Limbi straine: engleza, italiana, maghiara si 

curs de antreprenoriat) (BP)  

• Organizarea a 2 activități de orientare în carieră de către Centrul de 

Orientare și Formare Profesională (BP)  

• Organizarea a 15 sesiuni de formare pentru a asigura creșterea și 

diversificarea competențelor profesionale ale solicitantului de muncă 

pentru integrarea sau reintegrarea pe piața muncii, pentru aprox. 300 de 

participanți (BP)  

• Organizarea a 2 târguri de orientare pentru locuri de muncă și carieră la 

scară largă timp de două zile dedicat tinerilor elevi/studenți cu vârsta peste 

15 ani (PP2)  

• Organizarea unui târg de orientare a locurilor de muncă și a carierei cu 

participarea a cel puțin 80 de companii private, instituții, instituții de 

învățământ (licee, școli profesionale și universități) și furnizori de formare 

profesională (PP2)  

• Achiziționarea echipamentului necesar pentru Punctele Mobile de 

Consiliere și Orientare în Carieră (1 cort gonflabil, un vehicul cu 5 locuri și 

4 laptopuri/tablete, 1 minivan dotat, 1 set echipament IT);  

• Organizarea de activități de informare și consiliere de către trei consilieri 

în cel puțin 55 de comunități din județul Bihor, astfel încât de aceste servicii 

vor beneficia un total de 1100 de persoane, (PP2)  

• Organizarea a două ateliere de lucru și a unei conferințe pentru transferul 

transfrontalier de cunoștințe, (PP2)  

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

la frontiera româno-maghiară (PP2)  

• Organizarea unui roadshow (vizitarea tuturor celor 18 săli de sport din 

județul Békés, oferirea de informații și consultații elevilor (în vârstă de 15 

ani sau mai mult) despre oportunitățile de acces pe piața muncii după 

absolvire); (PP3)  

• Organizarea unei campanii media de promovare a roadshow-ului (PP3)  

• Organizarea a 11 conferințe profesionale de formare profesională în 

județul Bekes pentru a informa despre oportunitățile oferite de 

programele de formare profesională, profesiile care lipsesc pe piața muncii 

(în prezent și în viitor) și posibilitățile oferite de system, de formare 

profesională duală, care combină ucenicia cu un învățământ clasic (PP3)  

• Elaborarea unui studiu despre cele mai promițătoare oportunități pentru 

tinerii care termină un ciclu de gimnaziu în județul Bekes și câți se gândesc 

să urmeze o profesie. Acesta va contribui la o înțelegere mai profundă, mai 

detaliată a dezvoltării carierei absolvenților instituțiilor de formare 

profesională din județ și va sprijini sistemul de orientare în carieră din 



 
 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 
3 

 

județul Bekes deoarece va oferi informații validate despre procesele pieței 

muncii (PP3)  

• Organizarea a 2 ateliere pentru 25 de participanți pentru a împărtăși 

cunoştinţele acumulate cu partenerii (PP4)  

• Elaborarea unui studiu pentru identificarea măsurilor care trebuie luate 

pentru a pregăti un răspuns mai bun din partea sistemului de învățământ 

profesional la provocările impuse de revoluția industrială digitală și 

procesul de automatizare în continuă creștere (PP4)  

• Dezvoltarea a 3 noi programe de formare certificate (PP4)  

• Organizarea a 4 seturi de training pentru consultanti pentru a asigura 

standarde inalte de calitate pentru serviciile de orientare in cariera (PP4)  

• Instalarea a 4 puncte de informare pentru orientare în carieră în 

Szeghalom, Mezokovacshaza, Gyula și Sarkad (PP4)  

• Crearea unei pagini web și a unei aplicații mobile (PP4)  

• Organizarea a 12 evenimente profesionale la Centrul Metodologic și 

Orientare Carieră pentru 420 de participanți (PP4) 

• Organizarea târgului de orientare în carieră - cel mai mare eveniment de 

orientare în carieră din județul Bekes (PP4) 

• Dezvoltarea bazei IT pentru activități (echipamente IT și software pentru 

creșterea cunoștințelor antreprenoriale în rândul tinerilor din județul 

Békés) (PP5)  

• Organizarea a 20 de prezentări ale software-ului în 10 licee din tot județul 

Bekes și a 4 prezentări publice pentru publicul larg în Bekescsaba și Gyula 

(PP5) 

 

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 participat la inițiativele comune de ocupare a forței de muncă 

locale și de formarea comună organizate în cadrul proiectului. 

 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 

• Noul Centru de Orientare în Carieră și Formare Profesională din Oradea 

dotat cu mobilier și echipamente IT, 

• Centrul de orientare, consiliere și metodologie în carieră reabilitat și 

dotat din Békéscsaba 

• 5 instruiri autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări din RO 

• un Plan de acțiune comun pentru o piață integrată a muncii la frontiera 

româno-maghiară (PP2) 

• o pagină web și o aplicație mobilă (PP4) 

• 4 târguri de carieră organizate în Bihor și județul Bekes 

• un studiu despre cele mai promițătoare oportunități pentru tinerii care 

termină un ciclu gimnazial în județul Bekes 

• un studiu de identificare a măsurilor care trebuie luate pentru a pregăti 

un răspuns mai bun din partea sistemului de învățământ profesional 
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• 3 noi programe de formare certificate în HU 

• 11 instrumente de evaluare achiziționate pentru evaluarea și consilierea 

beneficiarilor proiectului 

• activităţi de informare şi consiliere în 55 de comunităţi din judeţul Bihor 

• informări și consultări pentru elevii din 18 gimnazii din județul Békés prin 

roadshow 

• 11 conferințe profesionale de formare profesională în județul Bekes 

• 12 evenimente profesionale la Centrul Metodologic de Orientare in 

Carieră 

• 20 de prezentări ale software-ului în 10 licee din tot județul Bekes 

• 4 puncte de informare pentru orientare în carieră în Szeghalom, 

Mezokovacshaza, Gyula și Sarkad 
 

Website/webpage: 

http://www.oradea.donorioneromania.ro/wp-

content/uploads/2022/03/Project_presentation.pdf 
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