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 Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, 
împreună cu partenerul național-Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și doi 
parteneri transnaţionali- T.e.s.F și Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e 
l’Addestramento Professionale,  anunță  încheierea proiectului ”PROEFICIEN - Calificări 
Profesionale pentru Eficiență Energetică”, proiect cofinanțat din Fondul Social 
European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 
2013, demarat in data de 2 mai 2014.  

Obiectivul general al proiectului l-a constituit 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.  

Alte obiective specifice al proiectului au constat in: 
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 a fost format din angajați necalificați sau slab calificați. In urma implementării 
acestui program au fost consiliați/orientați profesional un număr de aproximativ 500 de angajați, dintre care 17 au fost 
selectați pentru a participa la un schimb de experiență în Italia pe o durată de 5 zile, respectiv 40 ore, pe tema instruirii în 
domeniul creșterii eficienței energetice. Stagiul a reprezentat un element de motivare și premiere a celor care au atins 
rezultatele cele mai bune pe parcursul implementării instruirii în România.  Astfel, cursanții au avut posibilitatea de a-şi 
perfecționa cunoștințele şi a-şi îmbunătăți competențele dobândite în România.     

Toți participanții au beneficiat și de servicii de consiliere și orientare profesională specifică angajaților. 
Informarea și consilierea vocațională a presupus identificarea nevoilor specifice ale grupului țintă și consilierea acestora în 
vederea dezvoltării abilităților și competențelor. In urma acestei activității, grupul țintă a fost 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” , 
oferite gratuit participantilor, au fost Lucrător în izolații, Izolator, Lucrător finisor pentru construcții, Zugrav - Ipsosar - 
Vopsitor – Tapetar, Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri, Montator sisteme de tâmplărie termoizolantă.  

În urma absolvirii cursurilor, aproximativ 500 persoane au obținut certificate de calificare, eliberate de 
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).  
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PERSOANĂ DE CONTACT: STIRBEI MONICA, Expert comunicare, 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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