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Proiectul este co�inanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020
Obiectivul	tematic	9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea 
sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea	 de	 investiții	 9.ii – Integrarea socio-economică a 
comunităților marginalizate, cum ar �i romii

Apel	 de	 proiect:	 POCU/138/4/1 - Reducerea numărului de 
comunității marginalizate ı̂n care exista populație aparținând 
minorității roma (acele comunități ı̂n care populația aparținând 
minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la 
nivelul comunității) a�late ın̂ risc de sărăcie si excluziune socială, prin 
implementarea de masuri integrate

Obiectivul	speci�ic	4.1 – Reducerea numărului de persoane a�late ın̂  
risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate ın̂ 
care exist ă  popula ț ie  apar ț inând minorit ă ț i i  rome,  prin 
implementarea de măsuri integrate

Obiectivul	 general	 al	 proiectului este de a reduce numărului de 
persoane a�late ı̂n situații de sărăcie și excluziune socială din 
comunitatea marginalizată cu populație de etnie romă, localizată ın̂ 
Unitatea administrativ-teritorială din Miercurea Sibiului, prin 
implementarea de măsuri integrate pentru 800 de persoane 
dezavantajate din comunitate.
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400 de persoane din comunitatea 
marginalizată din  Miercurea Sibiului vor 
�i sprijinite ın̂ vederea identi�icării 
nivelului de cali�icare și ım̂bunătățirea 
acestuia, identi�icării competențelor 
actuale și a celor necesare pentru 
creșterea nivelului de acces pe piața 
muncii, realizării pro�ilului și stabilirea 
traseului profesional

400 de persoane din comunitatea 
marginalizată din  Miercurea Sibiului vor 
�i sprijinite ın̂ identi�icarea oportunităților 
de ın̂cadrare pe piața muncii și a angajării

SERVICII GRATUITE PENTRU 

ACCESUL ȘI MENȚINEREA PE PIAȚA MUNCII

I�ȚI OFERIM:

VINO LA NOI ÎN PROIECT! 

Informare	și	consiliere	profesională. 

Mediere	și	plasare	pe	piața	muncii. 

Acordarea	de	subvenții	angajatorilor. 

Pentru angajarea a 110 din 
comunitatea marginalizată din  Miercurea 
Sibiului angajatorii de pe piața forței de 
muncă vor primi o subvenție aferentă 
�iecărui loc de muncă nou creat



Ä In� tocmirea bonurilor de materiale
Ä I�ntocmirea bonurilor de plată

Competențe	dobândite:

Ä Sterilizarea și dezinfectarea 
instrumentarului

Ä Aplicarea NPM și PSI

Ä Igienizarea locului de muncă
Ä Pregătirea profesională

ÎȚI	MAI	OFERIM:

PROGRAME	DE	FORMARE	PROFESIONALĂ	
(CURSURI)	SUBVENȚIONATE

360	de	ore	de	pregătire	profesională	în	domeniile:	tâmplărie,	confecții	
textile,	comerț,	manichiură	-	pedichiură	/	îngrijire	și	înfrumusețare,	
construcții	si	altele.

Programe	de	cali�icare	de	nivel	II	(cursuri)

ö Copie Certi�icat de căsătorie (dacă este cazul) ö Copie diplomă/adeverință de 

absolvire a ultimei forme de ın̂ vățământ ö Adeverință medicală ö

ö Cerere de ın̂scriere ö Copie Carte de identitate ö Copie Certi�icat de naștere ö

Documente	necesare	pentru	înscriere:

Ä Efectuarea muncii ın̂ echipă
Competențe	dobândite:

Ä Comunicarea interactivă la locul 
de muncă

Ä Plani�icarea activității 

Ä Aplicarea normelor S.S.M. și P.S.I.
Ä Aplicarea procedurilor de calitate

Ä Executarea sculpturilor

Ä Asamblarea elementelor și 
subansamblelor

Ä Asamblarea elementelor masive

Ä Finisarea elementelor, 
subansamblelor și ansamblelor

Ä Croirea materialului lemnos

CURSUL	DE	TÂMPLAR	MANUAL
Durata: 360	ore						Nivel	de	acces:	minimum	8	clase

CURSUL	DE	MANICHIURIST	-	PEDICHIURIST	
Durata: 360	ore						Nivel	de	acces:	minimum	8	clase

Ä Executarea manichiurii și pedichiurii
Ä Programarea clientelei

Ä Utilizarea instrumentelor
Ä Aprovizionarea cu materiale

Ä Executarea masajului pentru mâini 
și picioare

Ä Promovarea serviciilor unității
Ä Oferirea de servicii clientelei

Ä Finisarea manichiurii și pedichiurii

ö



ö obținerea unui certi�icat de cali�icare sau de absolvire și creșterea 
șanselor de acces pe piața muncii;

ö serviciu de catering pe durata cursului – se acordă zilnic pentru toți 
participanții la curs;

ö materiale didactice gratuite, atât pentru orele de teorie cât și pentru 
cele de practică.

ö subvenții pentru decontarea transportului – se acordă pe durata 
cursului, zilnic, in valoare de 5 lei fără TVA / deplasare;

ö subvenții pentru participarea la cursuri - acordate absolvenților, după 
examenul �inal, ın̂ valoare de 5 lei/ora de curs;

CURSUL	DE	LUCRĂTOR	ÎN	COMERȚ
Durata: 360	ore						Nivel	de	acces:	minimum	8	clase

Ä Asigurarea calității 

Competențe	dobândite;

Ä Comunicarea la locul de muncă 

CURS	DE	COMPETENȚE	ANTREPRENORIALE	

Durata: 40	ore						
Nivel	de	acces:	studii	medii	(liceu/școală	profesională)

BENEFICIILE	PARTICIPĂRII	LA	CURSURI

Competențe dobândite:

Ä Promovare și marketing
Ä Antreprenoriat ın̂ economie;

Ä Elaborarea unui plan de afaceri

Ä I�ntocmirea situației vânzărilor și 
raportarea acesteia 

Ä Prezentarea produselor și serviciilor 
aferente vânzării

Ä Actualizarea stocurilor de produse

Ä Aplicarea normelor de sănătate și 
securitate ın̂ muncă

Ä Asigurarea cadrului general de desfășurare 
a activității punctului de vânzare

Ä Aplicarea normelor de igienă, sanitar-
veterinare și de protecție a mediului 

Ä Realizarea vânzării



?  Vino la sediul Asociației pentru Dezvoltarea Economiei 

Sociale – FORTUNATIS
 Adresa – Apoldu de Sus, Nr. 112, județul Sibiu

Ä Copie Certi�icat de căsătorie (dacă este cazul)
Ä Copie Certi�icat de naștere

? contactează-ne pe Facebook - Dezvoltare	Integrată	Miercurea	

Sibiului	

Ä Copie diplomă/adeverință de absolvire a ultimei 
forme de ın̂ vățământ

? Contactează-ne prin telefon - 0269 534 380                                        

și stabilește o ın̂tâlnire cu unul dintre consilierii proiectului. 

?  Pregătește următoarele documente:

? sau poți să ne trimiți un e-mail pe una dintre adresele - 

apdesf@yahoo.com cnpocu115001@gmail.com   sau   

Ä Copie Carte de identitate

CE	TREBUIE	SĂ	FAC?	

ALEGE	CE	NEVOI	DE	SPRIJIN	AI!

Ø Servicii	socio-medicale - kinetoterapie

Ø Educație	pentru	copii – educație remedială, excursii, subvenții, hrană, rechizite

Ø Ocupare	 și	 acces	 pe	 piața	 muncii	 – cursuri subvenționate, informare, 
consiliere profesională, mediere pe piața muncii și sprijin pentru ocupare

Ø Servicii	sociale - mediere sanitară, asistență socială, educație pentru sănătate

Ø Servicii	medicale – analize medicale, consult de specialitate, medicina muncii

Ø Asistență	juridică – reglementări acte, ım̂bunătățirea condițiilor de locuit

Ø În�iințarea	unei	afaceri	– consultantă̦ și asistentă̦ ın̂ domeniul antreprenoriatului

ÎNSCRIE-TE	ÎN	PROIECT!



A8. Campanie de informare și conștientizare ın̂ domeniul 

combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și 

voluntariat al membrilor comunității ın̂ soluționarea 

problemelor cu care se confruntă comunitatea, identi�icarea 

și consolidarea de parteneriate locale

A7. Asistență juridică pentru reglementări de acte

A2. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 

pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea 

unor pachete integrate

A4. Susținerea antreprenoriatului ın̂ cadrul comunității, inclusiv 

a ocupării pe cont-propriu

A1.  Management de proiect și activități suport pentru 

managementul de proiect

A5. Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii la nivelul 

comunității și furnizarea de servicii integrate, inclusiv ın̂ 

cadrul centrului comunitar integrat virtual – CMAI Virtual

A6. I�mbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din 

grupul țintă

A3. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii

ACTIVITĂȚILE	PROIECTULUI
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