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RAPORT CAMPANIA OCUPARE
Campanie de informare şi conştientizare: “Munca – garanţia unui trai decent”
Septembrie 2011- Decembrie 2011
Asociaţia Divers şi Asociaţia Pakiv România, prin Centrul de Incluziune Socială pentru
persoanele de Etnie Romă – CISPER Centru- Tîrgu Mureş, a desfăşurat in perioada 5 septembrie
- 10 decembrie 2011 Campania de Informare şi Conştientizare “Munca, garanţia unui trai
decent”, destinată persoanelor de etnie romă.
Campania face parte din Activitatea 4 privind conştientizarea comunităţii de romi privind
temele legate de sănătate, educaţie şi integrare sociala a proiectului “Crearea şi funcţionarea
structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă - Centre de incluziune socială pentru
persoanele de etnie romă”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 –
Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Prin această campanie s-a dorit facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor de
etnie romă.
Obiectivele campaniei au fost:
 Iniţierea unei colaborări între CISPER şi firme care pot oferi locuri de muncă
beneficiarilor.
 Informarea angajatorilor despre existenţa unei baze de date detaliată a CISPER la care
pot avea acces pentru găsirea angajaţilor potriviţi locurilor de muncă vacante.
 Informarea membrilor comunităţilor grupului ţintă despre mecanismul de funcţionare al
pieţei locurilor de muncă.
 Medierea locurilor de muncă în vederea angajării beneficiarilor.
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Promovarea serviciilor oferite de Centrele de Incluziune pentru Persoanele de Etnie
Romă.
În vederea atingerii obiectivelor au fost realizate mai multe activităţi.

În perioada 1 septembrie – 7 noiembrie 2011 au fost contactaţi telefonic şi prin e-mail 20
de angajatori şi 20 de firme de recrutare şi mediere locuri de muncă. Au răspuns afirmativ
solicitării noastre de a iniţia o colaborare în vederea plasării beneficiarilor CISPER 8 firme: 6
angajatori – Real hypermarket România SRL, Auchan România SRL, Hirschmann România
SRL, Darina SRL, Ambient SA, Aspharom SRL şi 2 firme de recrutare şi mediere locuri de
muncă – 4Future SRL, Active Rojobs SRL.
În această perioada, în cadrul Campaniei de informare şi conştientizare: “Munca- garanţia
unui trai decent” au acceptat o întrevedere cu un reprezentant al CISPER Centru 4 firme: 3
angajatori – Real Hypermarket România SRL, Auchan România SRL, Hirschmann România
SRL şi o firma de recrutare şi mediere locuri de muncă- 4Future SRL.
La fiecare societate s-a deplasat o echipă mobilă de informare a CISPER Centru care a
discutat cu personalul acestora şi au distribuit mai multe material informative, cum ar fi: fluturaş
CISPER Centru, prezentare CISPER Centru, precum şi un model de acord de colaborare.
Echipa mobilă de informare care s-a deplasat la societatea comercială Real Hypermarket
România SRL a fost formată din : Simionescu Monica- Asistent director regional şi Cârdei
Elena- Responsabil evenimente şi conferinţe cu scop de informare.
Simionescu Monica împreună cu responsabilul activităţi de consiliere, de sprijin şi informare –
Doda Ana Maria, s-au deplasat la companiile Auchan România SRL şi 4Future SRL. Cârdei
Elena şi Doda Ana Maria s-au deplasat la sediul companiei Hirschmann România SRL pentru a
depune la registratură Cv-uri ale beneficiarilor CISPER.
Tot în această perioadă în data de 23 septembrie 2011 la Centrul Cultural “Mihai
Eminescu” din Târgu Mureş, a fost organizată Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi,
adresându-se proaspeţilor absolvenţi de facultate, liceu, post-liceal, şcoala profesională, dar şi
şomerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă. La bursă au fost înscrise 38 de firme, locurile de
muncă vizând diferite domenii: industria auto, croitorie, servicii, asigurări, construcţii, etc.
Din partea CISPER Centru Tîrgu Mureş a participat o echipă formată din: Doda Ana
Maria- Responsabil activităţi de consiliere, de sprijin şi informare, Gurdian Valeria- Maria –
Responsabil activităţi de formare şi Cârdei Elena – Responsabil evenimente şi conferinţe cu scop
de informare. Echipa CISPER a fost însoţită de 10 dintre beneficiarii Centrului, aceştia
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prezentându-şi interesul pentru posturile vacante. Iniţial 16 beneficiari au confirmat prezenţa la
bursă, însă 6 dintre aceştia nu au putut ajunge la faţa locului din diverse motive.
Beneficiarii și-au elaborat CV-uri cu ajutorul personalului CISPER pentru a putea aplica
la locurile de muncă vizate. Aceştia au fost îndrumaţi către standurile angajatorilor şi au fost
ajutaţi să completeze chestionarul de evaluare a bursei realizat de AJOFM Mureş.
Beneficiarii CISPER Tîrgu Mureș au aplicat pentru următoarele posturi:
 Muncitor necalificat (8 persoane)
 Muncitor necalificat în construcţii (3 persoane)
 Agent curăţenie (6 persoane)
 Zidar Finisor (2 persoane)
 Portar (3 persoane)
 Paznic (3 persoane)
 Portar bagajist (3 persoane)
 Muncitoare la călcat (4 persoane)
 Confecţioner asamblor articole textile (4 persoane)
 Cameristă (4 persoane)
 Receptioneră (2 persoane)
 Lucrător commercial (4 persoane)
 Femeie de serviciu (4 persoane)
S-au strâns materiale informative (pliante, broşuri) cu datele de contact ale firmelor
participante și cu posturile vacante oferite de acestea. Aceste materiale au fost îndosariate de
Responsabilul activități de formare şi predate Responsabilului evenimente și conferințe cu scop
de informare. Echipa CISPER Tîrgu Mureș a primit 3 ghiduri realizate de Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureș: “Cum să redactăm o scrisoare de intenţie ”, “Cum să
alegem anunţurile de angajare”, “Cum să ne identificăm abilităţile și calităţile”, precum şi două
broşuri: “Serviciul public de ocupare se prezintă” şi “Poveşti de succes ale serviciului public de
ocupare”.
S-au împărţit pliante persoanelor care au participat la bursă cu informaţii despre serviciile
oferite de către CISPER Tîrgu Mureş. Responsabilul activităţi de consiliere, de sprijin şi
informare a stat de vorbă cu 5 persoane care s-au arătat interesate de serviciile oferite de către
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CISPER Centru. A reținut datele acestora de contact, pentru o persoană completând formular de
grup ţintă şi întocmind CV la fața locului în vederea aplicării la posturile vacante existente.
In urma bursei locurilor de muncă o firmă din domeniul confecțiilor textile a oferit 10
posturi necalificate beneficiarilor Centrului care din păcate au fost refuzate de beneficiarii care
inițial au aplicatpe motivul salariului minim de economie din care un sfert s-ar fi consumat pe
cheltuieli de transport.
Contactarea şi stabilirea de întalniri în vederea facilitării angajării beneficiarilor CISPER
pe piaţa muncii a continuat şi în luna decembrie 2011. Au fost contactate prin e-mail şi telefonic
următoarele firme de recrutare şi mediere locuri de muncă : Krevin Management and Consulting
SRL, Lugera&Makler Broker SRL, Wrightson România, Net Revelation SA, PFM International
SRL, Transylvania Jobs International Consulting SRL, respectiv următorii angajatori: RCT Stark
SRL, Profi Rom Food SRL, Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi, Tesok SRL,
Fresh Clean SRL.
De asemenea în cadrul Campaniei pe ocupare s-au desfăşurat deplasări în comunităţile de
romi din Tîrgu Mureş, Chibed şi Band unde s-a făcut informarea şi consilierea membrilor
comunităţilor grupului ţintă despre mecanismul de funcţionare al pieţei locurilor de muncă şi s-a
prezentat lista actualizată a locurilor de muncă vacante.






Materialele folosite pentru desfăşurarea campaniei au fost:
Fluturaş informare despre activitățile CISPER Centru;
Fluturaş care cuprind informaţii despre metodologia accesării pieței locurilor de muncă;
Formulare grup ţintă, nota de informare, declaraţie etnie, declaraţie şomer, contract
furnizare servicii, plan de acţiune, fişă de consiliere;
Baza de date cu locurile de muncă vacante;
Anunţuri cu locuri de muncă vacante din presa scrisă.

Cele 15 persoane prezente la Chibed și 6 persoane la Band au fost informate despre
serviciile oferite de CISPER Centru Tîrgu Mureş şi s-a completat formularistica pentru
înregistrarea acestora în baza de date a Centrului. S-a discutat cu fiecare persoană în parte şi
astfel s-a aflat ce studii, ce calificări şi ce experienţă au. De asemenea s-a discutat și despre ceea
ce îşi doreşte fiecare să facă şi în ce domeniu ar dori să muncească.
Pe baza acestor informaţii s-a întocmit un CV pentru fiecare persoană. Cv-ul a fost multiplicat şi
toţi cei prezenţi au fost îndrumaţi să aplice la un loc de muncă vacant care este potrivit pentru
experienţa şi studiile lor.
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La sfârşit cu toţii au primit îndrumări cum trebuie să se prezinte la un interviu.
Pe toată durata Campaniei de informare şi conştientizare: „Munca - Garanţia unui trai
decent” la sediul CISPER s-a lucrat la actualizarea săptămânală a listei cu locurile de muncă
vacante şi a fost menţinut contactul telefonic s-au prin consiliere la Centru cu beneficiarii pentru
a li se comunica datele de contact de la posibili angajatori.
Pe durata campaniei pe ocupare s-a reușit angajarea a două persoane, alte 2 persoane
fiind în perioada de probă și se mai așteaptă rezultate pentru 31 de CV-uri depuse.
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