Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

“Investeşte în Oameni!”

COMUNICAT DE PRESĂ
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 finalizarea selecției persoanelor participante la
schimbul de experiență din Italia din 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.
Principala activitate a proiectului ”PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” constă în derularea
de cursuri de calificare.
Cursurile de formare furnizate prin proiectul ” PROEFICIEN - Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” sunt:
-Cursuri de calificare Lucrător în izolații
-Cursuri de calificare Izolator
-Cursuri de calificare Lucrător finisor pentru construcții
-Cursuri de calificare Zugrav - Ipsosar - Vopsitor – Tapetar
Participanții cu cele mai bune rezultate la cursurile de mai sus au posibilitatea participării la un schimb de experință în
Italia. 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” în baza unei metodologii aduse la
cunoștința cursanților de la momentul începerii cursurilor. Cele doua entități suportă costul cu transportul, fiecare pentru câte
10 persoane selectate.
În urma procesului de selecție derulat Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcţii din România și Fundația Casa de
Meserii a Constructorilor anunță persoanele participante la schimbul de experiență:

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România;
Fundația Casa de Meserii a Constructorilor, Scuola Edile Terni, Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento
Professionale
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BADEA LAURENTIU
DUTA IONUT
LISITA VASILE VALENTIN
NASTASE PETRU BENONE
SZANTO STEFAN LIVIU
BEZNEA ION
VASILE ION
BLANARIU ION
CIOBANU GHEORGHE
MATEI PETRE GEORGIAN
DUMINICA LUMINITA
BADEA IONEL
VIERU ADRIAN GEORGE
ION FLORIN
HOGEA IULIAN
ALEXANDRU GEORGE BUIA

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

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România;
Fundația Casa de Meserii a Constructorilor, Scuola Edile Terni, Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento
Professionale

