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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

Cod proiect ROHU-406 

Titlu proiect CROSSGROWING 

Cooperare transfrontalieră eficientă pentru dezvoltarea creșterii 

ocupării forței de muncă în județul Arad și Békés 

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 
54 luni (1 Martie 2019 – 31 August 2023) 

Obiectiv 

Obiectivul principal este dezvoltarea personală a persoanelor din zona 

de frontieră, care să contribuie la îmbunătățirea creșterii ocupării forței 

de muncă, la satisfacerea cererilor de pe piața muncii ale 

întreprinderilor și la reducerea deficitului de forță de muncă. 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Fundația Județeană pentru dezvoltarea 

întreprinderilor Békés (Ungaria) 

Partener de proiect:  

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

Buget TOTAL 1.125.764,00 Euro, din care FEDR, 956.899,40 Euro 

Sumar 

Proiectul ROHU-406 își propune să pună în aplicare o dezvoltare 

personală pentru oamenii din zona de frontieră, care va crește gradul 

de ocupare a forței de muncă, va duce la satisfacerea cerințelor de pe 

piața muncii ale întreprinderilor și la reducerea deficitului de forță de 

muncă, oferind informații actualizate (prin o baza de date) privind 

domeniile și datele de investiții. Mai mult, datorită mai multor 

evenimente profesionale, părțile interesate de pe piața muncii din 

partea cererii și ofertei vor dezvolta relații strânse. Întreprinderile / 

investitorii își pot găsi forță de muncă, în timp ce angajații își pot găsi un 

loc de muncă de calitate, pe orice parte a frontierei. 

 

Principalele activități sunt: 

• Organizarea a 37 de evenimente profesionale atât în România, cât 

și în Ungaria, pentru solicitanții de locuri de muncă, părțile 

interesate, întreprinderi, ONG-uri, gratuit; 
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• Dezvoltarea unei baze de date comune prin care vor fi furnizate 

informații actualizate cu privire la domeniile și datele de investiții; 

• Achiziționarea de echipamente pentru a sprijini echipele de 

management si organizarea evenimentelor profesionale; 

• Renovarea birourilor Fundației Județene Békés pentru 

Dezvoltarea Întreprinderilor (HU), care în prezent este și va fi 

folosită de partener pentru a-și desfășura activitățile. Valoare 

investiției fiind de  55.000 euro 

 

Indicatorul de realizare (output) al 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 - 406, 

numărul de participanți implicați în proiect în domeniul pieței muncii și 

economiei, crearea de locuri de muncă prin evenimente, dezvoltarea 

bazei de date și alte activități, este de 5.200 persoane. 

 

 

Prin evenimente, părțile interesate de pe piața muncii din partea cererii 

și ofertei vor putea dezvolta relații strânse. Întreprinderile / investitorii 

își pot găsi forță de muncă, în timp ce angajații își pot găsi un loc de 

muncă de calitate, pe orice parte a frontierei. 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale acestui proiect sunt: 

- biroul beneficiarului principal in suprafață de aprox. 200 mp, a 

fost renovat și dotat cu mobilier nou de birou 

- echipamente achiziționate pentru a organiza în mod 

corespunzător evenimentele profesionale în România și Ungaria  

- 37 de evenimente profesionale organizate atât în România, cât 

și în Ungaria, pentru solicitanții de locuri de muncă, părțile 

interesate, întreprinderi, ONG-uri  

-  o bază de date comună dezvoltată  

 

Website/webpage:  

https://industrialestaterohu.eu/ 

https://ipariingatlanrohu.hu/ 

https://spatiindustrialerohu.ro/filme-promo/ 
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