
“Cross-border network to support the 
professional career development in the border 

region”

ROHU 331

- CAREER -

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia 
oficială a Uniunii Europene.”

“REŢEA TRANSFRONTALIERĂ PENTRU 

SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ÎN 

CARIERĂ, ÎN ZONA DE GRANIŢĂ” 
Cod: ROHU 331

www.interreg-rohu.eu



OBIECTIVUL PRINCIPAL  AL PROIECTULUI 

CAREER:

creșterea calității ocupării forței de muncă

în zona transfrontalieră prin crearea

condițiilor cadru pentru o mai bună

exploatare a talentelor / aptitudinilor

existente în județele Bihor și Bekes.



DURATA PROIECTULUI CAREER:

Data de începere: 1 martie 2019

Data de încheiere: 31 octombrie 2022



Proiectul este finanţat pe Axa Prioritară PA3 – îmbunătățirea

ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă

transfrontaliere, care are are ca scop cooperarea în domeniul

ocupării forței de muncă, cooperare realizată printr-o prioritate de

investiţii selectată, având un obiectiv specific.

Prioritatea de investiţii 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.



BUGETUL PROIECTULUI:

Nr. 

crt.

Partener Buget - Euro

1 Societatea de Binefacere Don Orione Oradea 1 079 410.00

2 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de 

Munca Bihor

446 770.00

3 Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 242 825.00

4 Békés Megyei Kormányhivatal 712 789.00

5 Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 79 300.80

TOTAL: 2 561 094.80



REZULTATELE PROIECTULUI:

Principalul rezultat al proiectului va fi înființarea unei rețele de 

servicii de orientare profesională pentru tineri (și nu numai) 

din județele Bihor și Bekes, tineri care se află la începutul vieții 

profesionale și profesionale. 

Aceste servicii sunt concepute pentru a oferi sprijin în
identificarea unei cariere adecvate bazate pe aptitudinile și
competențele lor, dar și ținând seama de tendințele actuale și
viitoare de pe piața muncii. Serviciile vor fi furnizate de către
parteneri într-un mod integrat, bazându-se pe competențele,
experiența profesională și expertiza comună.

Prin urmare, o parte importantă a rețelei vor fi cele 2 Centre
create în Oradea și Bekescsaba care, dincolo de caracterul lor de
furnizor de servicii, vor reprezenta centre importante de resurse
pentru orientarea carierei în zonă. Specialiștii celor două centre vor
oferi o gamă largă de activități de sprijin persoanelor interesate,
având un rol esențial în atingerea obiectivelor proiectului.



REZULTATELE PROIECTULUI:

Activitatea Centrelor va fi completată de acțiunile 

întreprinse de parteneri pe diverse teme relevante: 

- identificarea profesiilor care lipsesc pe piața muncii, astfel încât
orientarea profesională să fie îndreptată spre domenii în care există
oportunități bune pe care să le poată lucra;

- evenimente menite să ofere o perspectivă detaliată asupra
anumitor profesii, cu posibilitatea de a face un prim contact și de a
experimenta anumite caracteristici ale acestor ocupații;

- furnizarea de informații practice privind antreprenoriatul ca
alternativă la locurile de muncă clasice, 2 ateliere comune, 1
conferință internațională,

- 50 de comunități care beneficiază de servicii de informare și
consiliere oferite de un birou mobil, 14 angajați pregătiți pentru
servicii de orientare în carieră; mai multe traininguri profesionale,
etc.).



Activități ce vor fi derulate de Societatea 

de Binefacere Don Orione:

ACTIVITATEA A.T1.1. Pregătirea activităţilor de 

orientare în carieră

Această activitate are trei etape majore:

-angajarea a patru persoane (un coordonator de centru și

trei consilieri de carieră),

- participarea celor trei consilieri de orientare la cursuri de

instruire și

- achiziționarea de instrumente necesare pentru evaluarea

beneficiarilor (teste / baterii de testare).



ACTIVITATEA A.T1.2. Pregătirea activităţilor de instruire
profesională

Vom depune dosarele pentru acreditarea a 3 cursuri de către
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Aceasta înseamnă
că, la absolvire, participanții vor primi un certificat de calificare /
competență recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Bătrânilor și Ministerul Educației Naționale, însoțit de
un supliment descriptiv care confirmă aptitudinile dobândite:

1. Curs de competențe operare pe calculator - inițierea /
instruirea în utilizarea calculatorului și a sistemului de operare.

2. Curs de învăţare limba engjeză / italiană / maghiară.

3. Curs de dezvoltare deprinderi antreprenoriale.

Activități ce vor fi derulate de 

Societatea de Binefacere Don Orione:



Activități ce vor fi derulate de 

Societatea de Binefacere Don Orione:

Activitatea A.T1.3.Organizarea activităților de orientare în carieră

Vor exista două tipuri de activități organizate de centru:

1. Activități de consiliere și de orientare profesională - Organizarea de

întâlniri individuale și / sau de grup pentru consilierea și ghidarea

profesională a beneficiarilor proiectului

1.a.Evaluarea individuală și de grup a intereselor și abilităților - Activitatea

care stabilește caracteristicile / particularitățile / particularitățile beneficiarilor

proiectului prin aplicarea testelor de evaluare.

1.b.Intervenția prin consiliere psihologică individuală (cu privire la problemele

personale identificate) - Activitatea de conștientizare care urmărește

rezolvarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii.



Activități ce vor fi derulate de 

Societatea de Binefacere Don Orione:

2. Programe de dezvoltare personală și profesională - O serie de activități
destinate beneficiarilor pentru a-și construi competențele necesare pentru
dezvoltarea unei cariere de succes
2.a. Program de auto-cunoaștere și acceptare necondiționată - Set de
activități menite să dezvolte abilitatea participanților de a se descoperi, de
a-și identifica propriile calități și deficiențe.
2.b. Programul de dezvoltare motivaţională - set de activități care
urmăresc dezvoltarea voinței, atenției și dorinței de progres.
2.c. Curs de instruire pentru abilitățile necesare în procesul de angajare -
modul de realizare a unui CV, cum să pregătească o scrisoare de intenție,
cum să se ocupe de un interviu, cum să căutați locul de muncă dorit /
adecvat
2.d. Program de dezvoltare a abilităților socio-emoționale - Un set de
activități care urmăresc dezvoltarea abilităților de lucru în echipă,
gestionarea emoțiilor negative intense, negocierea, empatizare, gândirea
rațională.



Activitatea A.T1.4. Organizarea activităților de formare

profesională

În timpul celor 12 luni, vom organiza 5 tipuri de cursuri x 3

serii = 15 sesiuni de cursuri.

Fiecare grup de curs va fi format din aproximativ 20 de

persoane. Astfel, la sfârșitul celor 12 luni, un număr de

aprox. 300 de beneficiari vor primi o diplomă recunoscută

ANC.

Activități ce vor fi derulate de Societatea 

de Binefacere Don Orione:



Activităţi de Investiţie:

Construirea și organizarea unui centru de instruire

și formare profesională în carieră în Oradea

Această activitate implică construcția clădirii prin

extinderea clădirii existente, dotarea acesteia cu

mobilierul și echipamentele IT necesare desfășurării

activităților de orientare profesională și formare

profesională.



Activităţi de Investiţie:

Clădirea va fi utilizată pentru orientarea profesională a tinerilor și a

adulților și pentru formarea profesională a persoanelor aflate în

căutarea unui loc de muncă.

Va fi o clădire pe 4 nivele și va oferi o funcționalitate adecvată

pentru 200 de persoane (suprafaţă: 1852.20 mp).

Parterul este destinat spațiilor cu funcție administrativă, birou și

cameră de consiliere, respectiv o sală de antrenament și sala de

examinare. La subsol se vor desfasura activitatile specifice ale

laboratoarelor, precum si sala multimedia. Primul etaj va găzdui 4

săli de curs și un birou, iar ultimul etaj va fi desemnat pentru o

sală multifuncțională pentru diverse activități comune.



Viitorul Centru de orientare în carieră din Oradea



Cladirea noua va fi in continuarea celei vechi





Pentru mai multe informaţii despre proiect contactaţi-ne 
la nr. de tel. 0359/409729 sau consultaţi paginile de 

internet www.oradea.donorioneromania.ro, www.ldo.ro
sau pagina de facebook a Societății de Binefacere “Don 

Orione”. 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a 
Uniunii Europene.” 

Vă mulțumim!

www.interreg-rohu.eu

http://www.oradea.donorioneromania.ro/
http://www.ldo.ro/

