
UNIUNEA EUROPEAN

CONSILIERE. FORMARE.
MEDIERE. ANGAJARE
ÎȚI FACILITĂM ACCESUL 
PE PIAȚA MUNCII



Despre proiect

Obiectiv

Rezultate preconizate

Perioada

ORIGAMI CONSULTING SOLUTIONS SRL, în calitate de beneficiar, implementează 

proiectul „ACCES PE PIAȚA MUNCII ÎN COMUNITĂȚILE DEFAVORIZATE DIN LUGOJ” – 

SMIS 155216, în parteneriat cu DZN SECURITY SERVICES SRL, în baza contractului de 

finanțare POCU/717/5/1/155216 încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR 

EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management, reprezentată prin Organismul 

intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor 

umane - Regiunea Vest.

Facilitarea accesului și menținerea pe piața muncii a unui număr de 222 de persoane din 

cadrul celor 3 ZUM-uri (ZUM 1 - Măguri, ZUM 2- Herendești –Bocșei, ZUM 3 – Caștela- 

Balta Lată), ducând la scăderea fenomenului de marginalizare a persoanelor aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială existente în teritoriul SDL din municipiul Lugoj. 

 Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 222 de persoane care au domiciliul/       

reședința pe teritoriul SDL, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care vor beneficia de 

măsuri de ocupare a forței de muncă prin informare și consiliere profesională, formare 

profesională specifică adaptată la cerințele pieței muncii, în cadrul a 15 cursuri diferite de 

formare.

 Sprijin în obținerea unui loc de muncă pentru 100 de persoane (dintre care 25 de cetățeni 

români aparținând minorității roma), aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 de luni, de la 02.05.2022 până la 31.10.2023.



Ce ne propunem prin
acest proiect?

Condiții pentru
participanți

Suntem o echipă de tineri care își doresc să ajute comunitatea din Lugoj și pe oamenii dornici 

să își îmbunătățească calificările sau să își croiască un nou drum în viață. 

Ne propunem să organizăm cursuri de informare, consiliere și orientare profesională ce au 

drept obiectiv identificarea, la nivelul grupului țintă vizat, a acelor persoane care vor fi 

îndrumate să participe la cursurile de calificare și mai departe spre ocuparea unui loc de 

muncă în urma evaluării din etapa de mediere profesională.

 Au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de Municipiul Lugoj.

 
 Sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, adică dispun de condiții de trai 

extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 dintre cele 9 

elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite: 

 să plătească chiria sau facturile la utilități 

 să asigure încălzirea adecvată a locuinței 

 să facă față unor cheltuieli neprevăzute 

 să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi 

 o săptămână de vacanță departe de casă

 un autoturism

 o mașină de spălat

 un TV color

 un telefon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. În care categorie

dintre cele 9 te încadrezi?



 Persoane adulte șomere sau inactive;

 Persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);

 Persoane cu dizabilități (persoanele cu dizabilități includ acele persoane care au 

deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune 

cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în 

condiții de egalitate cu ceilalți. 

 Persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care 

locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;

 Tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial; 

 Adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială; 

 Părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de 

părăsire timpurie a școlii; 

 Persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a 

doua șansă, din categoriile: 

 • Tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 

4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite; 

 • Tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă, 

dar care nu au absolvit învățământul obligatoriu; 

 • Adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu; 

 Familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau 

terenului pe care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost; 

 Copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de protecție 

specială etc.; 

 Victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale 

traficului de persoane. 

Persoane care fac parte din grupul țintă, persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială care pot fi încadrate în una din următoarele categorii:



 Evaluarea și autoevaluarea competențelor și personalității în vederea orientării 

profesionale;

 Realizarea planului individual de acțiune și stabilirea traseului profesional, dezvoltarea 

încrederii în sine și motivarea în vederea integrării active pe piața muncii, consiliere individuală 

pentru realizarea de CV-uri și scrisori de intenție personalizate;

 Utilizarea TIC în activitatea de căutare a unui loc de muncă.

 Prezentarea metodelor de căutare a unui loc de muncă, inclusiv prin utilizarea TIC;

 Simularea interviurilor de angajare, incluzând activități precum deprinderea tehnicilor 

de angajare: redactare CV, scrisoare de intenție, modul de prezentare la un interviu.

Consiliere profesională
Serviciile de informare, consiliere și orientare profesională au drept obiectiv identificarea 

acelor persoane care vor fi îndrumate spre ocuparea unui loc muncă în urma evaluării 

personale, pe baza căreia va fi orientat să participe la cursurile de calificare/inițiere.

Fiecare persoană participantă la sesiunile de informare și consiliere profesionala va fi 

evaluată în mod individual, beneficiind la sfârșitul acestor sesiuni de un profil personalizat. 

Evaluarea se va realiza pe baza nivelului de studii, abilităților de comunicare și abilitaților 

profesionale necesare.

Pentru fiecare beneficiar vor fi asigurate minim 2 ore de consiliere individuală, iar durata 

ședinței de grup va fi de minimum 4 ore. 

Tu ce fel de consiliere ți-ai dori?
Individuală sau în grupă de maximum 10 persoane?

Prima noastră întâlnire

Sesiuni individuale:

Sesiuni de grup:



GRATUITECe cursuri

Ce curs crezi că ți s-ar potrivi?

După etapa de consiliere profesională, avem intenția de a te forma și a-ți dezvolta 

competențele, abilitățile și cunoștințele, conform cerințelor impuse pe piața locală din Lugoj.

96
de persoane

360 de ore

Cursuri
NIVEL 3

Cursuri
NIVEL 2

720 de ore126
de persoane

Curs Nivel Timp Condiții
de înscriere

Documente
necesare

Agent de 
securitate 2

360
de ore

- minim studii de bază (8 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru a 
desfășura activități specifice ca 
agent de securitate”
- să nu aibă antecedente penale 
pentru infracțiuni săvârșite cu 
intenție
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- aviz psihologic și cazier 
judiciar
- adeverință medicală

îți oferim?



Curs Nivel Timp Condiții
de înscriere

Documente
necesare

Stivuitorist 
(fără ISCIR) 2

360
de ore

- minim studii de bază (8 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de stivuitorist”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală

Confecționer
-asamblor 
articole din 
textile

2
360

de ore
- minim studii de bază (8 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de confecționer asamblor 
articole din textile”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală

Îngrijitor 
bătrâni la 
domiciliu

2
360

de ore
- minim studii de bază (8 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de îngrijitor bătrâni la 
domiciliu”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală

Operator 
montaj linii 
automate

2
360

de ore
- minim studii de bază (8 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de operator montaj linii 
automate”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală

Baby sitter 2
360

de ore
- minim studii de bază (8 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de baby sitter”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală



Curs Nivel Timp Condiții
de înscriere

Documente
necesare

Strungar 3
720

de ore
- minim studii de bază (10 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de strungar”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală

Sudor 3
720

de ore
- minim studii de bază (10 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de sudor”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală

Bucătar 3
720

de ore
- minim studii de bază (10 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de bucătar”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală

Ospătar 3
720

de ore
- minim studii de bază (10 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de ospătar”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală

Frizer 3
720

de ore
- minim studii de bază (10 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de frizer”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală



Coafor 3
720

de ore
- minim studii de bază (10 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de coafor”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală

Manichiură 
Pedichiură

3
720

de ore
- minim studii de bază (10 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
manichiură-pedichiură”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală

Vânzător 
mărfuri 
non 
alimentare

3
720

de ore
- minim studii de bază (10 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de vânzător”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală

Vânzător 
mărfuri 
alimentare

3
720

de ore
- minim studii de bază (10 clase)
- vârsta minimă 18 ani
- certificat medical/fișa de aptitudini 
cu specificația „apt pentru prestarea 
ocupației de vânzător”
- să fie persoane cu cetățenia 
română sau a unuia din statele 
membre ale Uniunii Europene

- copia Cărții de Identitate
- copie a ultimei diplome a 
unității de învățământ 
absolvite
- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie 
(dacă este schimbare de 
nume)
- adeverință medicală

Curs Nivel Timp Condiții
de înscriere

Documente
necesare



CERTIFICATUL
DE CALIFICARE

pe care îl vei obține este eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și 

Ministerul Educației, fiind valabil pe viață, atât național cât și 

internațional, prin apostilare, în toate țările din U.E.

NUMELE TĂU



PREMIU ÎN BANI

ODATĂ CU ABSOLVIREA ÎȚI VOM ACORDA O 
SUBVENȚIE PENTRU PARTICIPAREA ÎN 

CADRUL CURSURILOR

Poți afla mai multe dacă ne cauți!

fb.com/proiectacceslugoj

acceslugoj@gmail.com

Sediu proiect: Str. Romanilor nr. 6, Lugoj

origamiconsulting.ro/ACCES

0728 663 170 
0720 842 566

Vă asigurăm că ORIGAMI CONSULTING SOLUTIONS SRL și DZN SECURITY SERVICES SRL sunt responsabile 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către toți cei cu care intră în contact, în scopul 
implementării proiectului. În scopurile menționate mai sus, datele dumneavoastră vor fi stocate în evidența noastră 
pe durata desfășurării proiectului. Nu se vor efectua transferuri de date cu caracter personal în afara țării sau către 
alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege sau acordul dumneavoastră. Ca și 
persoană vizată, puteți contacta societatea noastră în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare privind 
drepturile dumneavoastră, folosind e-mailul gdpr@origamiconsulting.ro. Ne angajăm să luăm măsuri tehnice și 
organizatorice în vederea asigurării confidențialității și securității prelucrărilor de date cu caracter pesonal obținute 
din partea dumneavoastră cu ocazia derulării raporturilor de colaborare, în conformitate cu legislația în vigoare.



Medierea profesională

Campanie de informare
și conștientizare pentru nediscriminare
și creșterea inovării sociale

Ultima etapă în care te sprijinim în identificarea
unui loc de muncă
Serviciile de mediere directă oferite persoanelor din grupul țintă în vederea angajării vor 

consta în:

 Realizarea planului tău individual de mediere

 Stabilirea de legături directe între tine și angajatori, în vederea încheierii de contracte 
de muncă

 Organizarea a DOUĂ BURSE DE LOCURI DE MUNCĂ, unde vom invita angajatori 
și unde vei avea ocazia de a discuta față în față cu reprezentanții firmelor prezente

Vom organiza evenimente pentru a facilita dialogul între voi și mediul economic/instituțiile 

statului, de a schimba atitudinea socială privind grupurile marginalizate, de a îmbunătăți 

competențele și modalitățile de abordare a acestora de către restul comunității și de a 

combate stereotipurile și prejudecățile membrilor comunității, în vederea facilitării procesului de 

desegregare și integrare a grupurilor marginalizate în comunitate.

Vom avea invitați surpriză la aceste întâlniri!



Calendar
Recrutare grup țintă
iunie 2022 - august 2023
 Identificarea persoanelor care doresc sa participe la cursuri
 Colectarea documentelor
 Validarea eligibilității

Informare și consiliere
iulie 2022 - aprilie 2023
 Evaluarea și autoevaluarea competentelor și personalității
 Realizarea planului individual de acțiune
 Prezentarea metodelor de căutare a unui loc de munca
 Simularea interviurilor de angajare

Derulare programe de formare
octombrie 2022 - august 2023
 Organizarea calendarului de desfășurare a cursurilor
 Desfășurare parte teoretica a cursurilor
 Desfășurare parte practica a cursurilor
 Examinare
 Acordare de subvenții

Mediere profesionala
martie 2023 - august 2023
 Realizarea planurilor individuale de mediere
 Realizarea de vizite periodice la sediul diverselor societăți

Organizare burse de locuri de munca
iunie 2023 - august 2023
 Stabilire perioade de organizare burse
 Organizare privind participanții, locație și amenajare

Organizare evenimente privind reducerea discriminării
iunie 2023 - octombrie 2023
 Organizare 3 seminarii privind modul in care este resimțită discriminarea in comunitate
 Organizarea a 2 evenimente privind responsabilitate sociala sau responsabilitatea   
întreprinderilor pentru impactul lor asupra societății
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fb.com/proiectacceslugoj

acceslugoj@gmail.com

Sediul proiectului: Str. Romanilor nr. 6, Lugoj

origamiconsulting.ro/ACCES

0728 663 170 
0720 842 566


