
Proiect  
"Promovarea mobilităţii forţei de muncă în rândul angajaţilor şi 
persoanelor inactive" este co-finanțat de Uniunea Europeană  

prin intermediul Fondului European pentru dezvoltare regională  
din cadrul programului Interreg V-A România-Bulgaria 

Axa prioritară 4 „O regiune calificata si inclusiva“ 
 

Bugetul proiectul: 399 360,85 еuro 
Contribuție la ЕС: 339 456,72 еuro prin FEDR 

Partener principal: Camera de comerț și industrie - Dobrich 
   Partener 2: Asociația Institutul European de Turism     

     Cultural EUREKA - Dobrich 
            Partener 3: Camera de Comerț, industrie  
 navigație și agricultură – Constanța 

Obiectivul general al proiectului este crearea și menținerea unei web-
platforme bilingve RO-BG ca instrument de autoevaluare a cunoștințelor, 
aptitudinilor, posibilităților și ca sursă informațională pentru legislația 
muncii, oportunități de carieră și dezvoltare ca o condiție prealabilă 
pentru mobilitate și ocuparea forței de muncă. 
 
Principalele obiective ale proiectului: 
• Proiectarea și menținerea unei platforme web ca sursă de informare 

în legătură cu cariera și mijloc de autoevaluare; 
• Să contribuie la crearea unei regiuni transfrontaliere integrate în 

ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea 
profesională; 

• Crearea de oportunități de angajare și spirit antreprenorial în zona 
transfrontalieră; 

• Să creeze rezultate măsurabile pentru a transforma regiunea într-un 
loc bun pentru a trăi, a lucra și a învăța. 

www.interregrobg.eu 
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În cadrul proiectului este creată web-platforma 
MOWEUP, accesibilă la www.moweup.eu 

 
Platforma este un instrument inovator care ajută utilizatorii din 
regiunea transfrontalieră România - Bulgaria cu: 
• Informații utile privind piața forței de muncă și mobilitatea forței de 

muncă; 
• Materiale și clipuri video despre dezvoltarea carierei: Cele 10 cele 

mai căutate profesii din regiunea transfrontalieră România-Bulgaria; 
• Instrumente de autoevaluare; 
• Sfaturi video pentru muncă și angajare. 
  
Cui se adresează? 
Dacă sunteți șomer și doriți să vă îmbunătățiți șansele pe piața muncii, 
dacă acum începeți cariera sau căutați o nouă carieră profesională, aici 
sunteți la locul potrivit - www.moweup.eu 
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