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Secţiunea I.  

Organizatorul şi Regulamentul Oficial al Schimbului de experiență 

  

1. Descrierea scopului competiţiei 

Scopul competiţiei organizate este de a aloca, pe baza unor criterii corecte şi bine 

definite, un anumit număr de locuri în Schimbul de experiență cu partenerii din Italia, 

angajaților care au participat la cursuri în cadrul Proiectului “Proeficien-calificări profesionale 

pentru eficiență energetică ” 

În cadrul contractului de finanţare POSDRU/164/2.3/S/141674, încheiat între Asociaţia 

Producătorilor de Materiale de Construcţii din România-APMCR şi Organismul Intermediar 

pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Centrul Naţional de 

Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic - OI POSDRU - CNDIPT, cofinanţat din Fondul 

Social European, prin Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, APMCR alături de P1 - “Fundația Casa de Meserii a Constructorilor” (CMC), P2 –Terni 

Edilizia Sicurezza e Formazione- T.E.S.eF.  și P3- Ente Nazionale per la Formazione e 

l’Addestramento Professionale- Formedil, asigură derularea de programe de formare 

profesională de calificare/recalificare. 

Temei legal: 

a. Contractul de finanțare CNDIPT nr. 5971/30.04.2014 încheiat între OI POSDRU CNDIPT și 

Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcţii din România-APMCR 

b. Acordul de parteneriat nr. 1420/11.04.2014 dintre Asociaţia Producătorilor de 

Materiale de Construcţii din Romania, “Fundația Casa de Meserii a Constructorilor” 

(CMC), P2 –Terni Edilizia Sicurezza e Formazione- T.E.S.eF.  și P3- Ente Nazionale per la 

Formazione e l’Addestramento Professionale- Formedil. 
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c. Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si al Ministerului 

Finanţelor Publice 1117/2170/2010 privind regulile de eligibilitate și lista cheltuielilor 

eligibile, 

d. prevederile legale naționale 

În cadrul activității 10 se organizează două stagii pentru schimb de experiență în Italia pentru 2 

grupe de câte 10 persoane (plus un însoțitor) pe o durată de 5 zile (40 ore de instruire) fiecare. 

Schimbul de experiență, sub responsabilitatea P2- Terni Edilizia Sicurezza e Formazione- 

T.E.S.eF., reprezintă un element de motivare și premiere a cursanților care au atins rezultatele 

cele mai bune pe parcursul implementarii instruirii în România. Cursanții vor fi gazduiți în cadrul 

structurii amenajate de P2, utilizate în mod curent, pentru activitățile școlii și vor avea 

posibilitatea de a-ți perfecționa competențele, abilitățile și cunoștințele dobândite în România. 

Locurile la schimbul de experiență sunt acordate de către Liderul de parteneriat “Asociaţia 

Producătorilor de Materiale de Construcţii din România” sau partenerul 1 “Fundația casa de 

Meserii a Constructorilor”. Cele doua entități suportul costul cu transportul, fiecare pentru câte 

10 persoane selectate. 

1. Condiţii de participare la competiţia pentru SCHIMBUL DE 

EXPERIENȚĂ (eligibilitatea participanţilor ) 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific Domeniului major de intervenţie 2.3, prin 

îmbunătăţirea accesului şi participării la programe FPC a unui număr considerabil de persoane 

angajate, care au beneficiat de cursuri de calificare/recalificare în domeniile construcţii şi 

materiale pentru construcţii, în limita locurilor disponibile.  

Nu au fost realizate deosebiri, excluderi, restricţii sau preferinţe pe baza de: rasă, naţionalitate, 

etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri politice, sex, vârstă, handicap, apartenenţă la 

o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu catre ar avea ca scop sau ca efect 

restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, a folosinţei sau a exercitării, în condiţii de egalitate, a 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. 
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Pentru acordare locurilor la schimbul de experiență în Italia sunt eligibile persoanele care 

îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:  

• au completat dosarul cu toate formularele, declaraţiile pe propria răspundere şi actele 

personale solicitate care dovedesc apartenenţa la grupul ţintă şi îndeplinirea condiţiilor 

de eligibilitate pentru participarea la curs; 

• au participat la activitatea de consiliere și la unul din cursurile din cadrul proiectului 

 au absolvit examenul final.  

2. Metodologia competiţiei 

Grupul ȚINTĂ angajați va putea participa la competiţia pentru SCHIMBUL DE 

EXPERIENȚĂ, locurile disponibile (în total 20) fiind distribuite astfel: 

 10 locuri acordate de Asociația Producătorlior de Matreiale de Construcții din 

România 

 10 locuri acordate de Fundația Casa de Meserii a Constructorilor 

Prima grupa care va participa la schimbul de experiență va fi compusa din 10 persoane, 5 

persoane selectate de beneficiar-Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcţii din 

România şi 5 persoane selectate de P1-Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor.  In prima 

etapa a competiţei vor intra în ordinea începerii cursului, grupele care au început activitatea 

până pe data de 31.07.2015. Cea de a doua grupa care va participa la schimbul de experienta va 

fi compusa din 10 persoane, 5 persoane selectate de beneficiar-Asociaţia Producătorilor de 

Materiale de Construcţii din România şi 5 persoane selectate de P1-Fundaţia Casa de Meserii a 

Constructorilor.  În a doua etapa a competiţei vor intra în ordinea începerii cursului, grupele 

care au început activitatea până pe data de 30.11.2015. 

Înscrierea se va face automat, pentru toate persoanele care au finalizat un curs în cadrul 

proiectului, îndeplinind conditiile de eligibilitate, pe baza Dosarului de înscriere existent. 
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3. Criterii de selecţie  

Angajații participanţi la competiţia pentru SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ vor fi selectaţi în 

funcţie de punctajul obţinut luând în calucul următoarele: 

  În proporţie de 50% nota finală la examenul de absolvire a cursului urmat în 

cadrul proiectului 

  În proporţie de 20% nota dată în funcţie de prezenţa la curs*) 

 În proporţie de  20% nota finală obţinută la evaluarea pe parcurs 

 În proporţie de 10% nota finală de la evaluarea iniţială**) 

*) Nota acordată pentru prezenţa la curs va fi:  

 pentru între 75% şi 80% prezenţă -nota 8,  

 pentru între 80% şi 90% prezenţă- nota 9 

  pentru între 90% şi 100% prezenţă -nota 10 

**) pentru acele grupe care nu au dat test de evaluare iniţială se va calcula media cu 60% nota 

finală la examenul de absolvire a cursului urmat în cadrul proiectului, 20% nota dată în funcţie 

de prezenţa la curs*) şi 20% nota finală obţinută la evaluarea pe parcurs. 

Astfel,  se va face o centralizare a punctajelor obţinute, în ordine descrescătoare la fiecare 

dintre cei doi parteneri, APMCR si CMC. 

In prima etapa a competiţei vor intra în ordinea începerii cursului, grupele care au început 

activitatea până pe data de 31.07.2015. În a doua etapa a competiţei vor intra în ordinea 

începerii cursului, grupele care au început activitatea până pe data de 30.11.2015. 

Primele  5 punctaje ale fiecarui partener din prima etapa vor fi cele aferente celor 10 locuri din 

cadrul SCHIMBULUI DE EXPERIENŢĂ pentru prima grupa de 10 persoane, iar primele 5 punctaje 

ale fiecărui partener din cea de a doua etapă vor fi cele aferente celor 10 locuri din cadrul 

SCHIMBULUI DE EXPERIENŢĂ pentru a doua grupa de 10 persoane. 
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În cazul în care unul sau mai mulţi cursanţi  dintre cei clasaţi pe primele 5 locuri la fiecare 

dintre cele două entităţi refuză deplasarea din motive personale, locul se atribuie următorului 

clasat. 

Condiţii de departajare a participantilor în cazul în care aceştia obţin punctaje egale: 

1. Nota la examenul final-proba practică 

În condiţiile în care şi după aplicarea acestui criteriu sunt persoane cu aceeaşi 

medie, se va lua în calcul nota la examenul iniţial proba practică. 

4. Publicitatea rezultatelor şi posibilităţi de contestare  

 Echipa de Management îşi ia angajamentul vizibilizării punctajelor obţinute, prin: 

 Anunţ telefonic sau via e-mail (daca e cazul) participanţilor la competiţie 

 Actualizarea Listei cu punctajele obţinute în cadrul website-ului  

După afişarea rezultatelor şi transmiterea acestora către participanţi, va exista un 

interval de 2 zile, alocate ca perioadă de contestaţii, în care participaţii pot solicita echipei de 

management clarificări suplimentare. 

Solicitarea se va face printr-un e-mail la adresa office@apmcr.org pentru beneficiar şi 

office@cmc.org.ro pentru P1 sau prin prezentarea la sediile celor doi partenerii conform 

adreselor regasite pe site-ul www.proeficien.ro  

Secţiunea II.  

COORDONATE ALE SCHIMBULUI DE EXPERIENŢĂ 

 

SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ cu partnerii din Italia se  va desfăşura în perioada 29 

noiembrie-5 decembrie 2015 pentru prima grupa de 10 persoane din etapa 1 a competiţiei şi 

în perioada 06 decembrie -12 decembrie 2015 pentru a doua grupă de 10 persoane din etapa 

2 a competiţiei.  

mailto:office@apmcr.org
mailto:office@cmc.org.ro
http://www.proeficien.ro/
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Transportul pentru persoanele selectate va fi asigura astfel: pentru 10 persoane de 

către beneficiar, APMCR şi pentru 10 persoane de către P1-CMC,  cazarea şi masa fiind în 

sarcina P2- Terni Edilizia Sicurezza e Formazione- T.E.S.eF, din fondurile Proiectului “Proeficien-

calificări profesionale pentru eficienţă energetică” 

 

ASOCIAŢIA PRODUCĂTOROLOR DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA 

 

GEORGESCU Claudiu Eugen, 

MANAGER DE PROIECT 

 

DOBRESCU Mihaela, 

Responsabil financiar 

 

CALAVRIAS Gherasela,  

Consilier juridic 

 

 FUNDAŢIA CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR 

 
Veleanu Mercedes Ramona 

DIRECTOR 
 
 

Bodonea Adrian 
Metodolog formare 

 


