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PROIECT ”PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” , contract 
POSDRU/164/2.3/S/141674 

 
  

Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat 
cu un partener național-Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și doi parteneri 
transnaţionali- Scuola Edile Terni și Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e 
l’Addestramento Professionale, anunță începerea înscrieriilor la cursurile realizate în 
cadrul proiectului european «PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență 
Energetică», contract POSDRU/164/2.3/S/141674, cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.  

 
 Proiectul se înscrie în Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de 
intervenție 2.3 ”Acces şi participare la formare profesională continuă”, având o durată de implementare de 18 luni, începând 
cu data de 02.05.2014. 
 
 Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea participării la formarea profesională continuă din partea 
lucrătorilor slab calificați sau necalificați angajați în sectorul construcțiilor/materialelor pentru construcții, prin calificarea sau 
recalificarea acestora în ocupații relevante pentru sectorul izolației termice a clădirilor. 
 

Activitățile derulate în cadrul proiectului urmăresc: 
o Dezvoltarea și furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională destinată angajaților din sectorul 

construcțiilor/ materialelor pentru construcții; 
o Dezvoltarea și inovarea conținutului materialelor de curs, introducând elemente de eficiență energetică în diverse 

programe aferente sectorul construcțiilor; 
o  Dezvoltarea unui parteneriat transnațional pentru realizarea schimbului de bune practici și experiență pe tema 

instruirii în domeniul creșterii eficienței energetice; 
o Îmbunătățirea accesului la FPC pentru angajații slab calificați sau necalificați din sectorul construcțiilor/ materialelor 

pentru construcții din perspectiva menținerii locurilor de muncă și creșterii competitivității firmelor, prin corelarea 
cu cerințele pieței. 
 

Grupul țintă al proiectului este format din 700 de angajați necalificați, slab calificaţi sau având calificări nerelevante 
pentru locul de muncă actual. 

 
 Principala activitate a proiectului ”PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” constă în derularea 
de cursuri de calificare.  
 Toți participanții înregistrati vor beneficia și de servicii de consiliere și orientare profesională specifică angajaților. 
Informarea și consilierea vocațională presupune identificarea nevoilor specifice ale grupului țintă și consilierea acestora în 
vederea dezvoltării abilităților și competențelor. In urma acestei activității, grupul țintă va fi orientat spre activitățile viitoare 
ale proiectului în funcție de profilul acestora: cursuri de calificare/recalificare.  
 Cursurile de formare furnizate prin proiectul  ” PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” sunt 
GRATUITE pentru participanți. Dintre acestea menţionăm: 
 -Cursuri de calificare Lucrător în izolații 
 -Cursuri de calificare Izolator 
 -Cursuri de calificare Lucrător finisor pentru construcții 
 -Cursuri de calificare Zugrav - Ipsosar - Vopsitor – Tapetar 
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  In urma absolvirii cursurilor, se vor obține certificate de calificare, recunoscute de Ministerul Muncii și emise de 
Autoritatea Națională pentru Calificări. 
 
 Cursurile vor fi livrate la nivel regional, garantându-se o acoperire cât mai mare a teritoriului prin asigurarea 
transportului participanților la locul de desfăşurare al cursurilor.  
  
Fiecare cursant va primi un echipament format din: 
 

o Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate -costum salopetă material doc (100%bbc): pantalon 
talie+bluza, 240g/mp; dungi reflectorizante. 

o Tricou simplu  
o Ochelari protecţie 
o Cască protecţie constructor  
o Vestă reflectorizantă 
o Încălţăminte de protecţie 
o Mănuşi de lucru 

 
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII: 

o Copie BI/CI 
o Copie certificate naştere 
o Copie certificat căsătorie (în cazul femeilor) 
o Copie act de studii 
o Adeverință salariat; 
o Adeverință medicală; 

 
PENTRU ÎNSCRIERI: 
 
PERSOANĂ DE CONTACT: MIU ILEANA CRISTINA, Asistent Activități de Implementare, Asociația Producătorilor de Materiale 
pentru Construcții din România, Tel: 021.321.32.32, Fax: 021.321.12.36, Email: office@apmcr.org; apmcr.org@gmail.com 
 
ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA este o asociaţie profesională constituită 
în 1997, ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa 
autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate. La nivelul anului 2013 cifra 
de afaceri a membrilor APMCR a fost de 430 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei.  
De asemenea, APMCR se caracterizează printr-o bogată experiență in domeniul implementării proiectelor, ce au fost 
destinate sectorului de construcții/ materiale pentru construcții. Mai multe detalii despre activităţile APMCR găsiţi accesând 
site-ul www.apmcr.org 
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