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ProiectulProiectul

““Instruirea personalului operativ din Instruirea personalului operativ din 
unitatile producatoare de tamplarie unitatile producatoare de tamplarie 
din aluminu si mase plastice pentru din aluminu si mase plastice pentru 

diminuarea deficitului de competente diminuarea deficitului de competente 
in domeniuin domeniu ””



BeneficiarBeneficiar

Consiliul Local al Intreprinderilor  Consiliul Local al Intreprinderilor  
Mici si Mijlocii CraiovaMici si Mijlocii Craiova

PARTENERI PROIECTPARTENERI PROIECT
1.S.C.WIN IMPEX SRL CRAIOVA1.S.C.WIN IMPEX SRL CRAIOVA
2.S.C. RGC IMPEX SRL CRAIOVA2.S.C. RGC IMPEX SRL CRAIOVA



Obiective generaleObiective generale

 Imbunatatirea calitatii si adaptabilitatii  resurselor Imbunatatirea calitatii si adaptabilitatii  resurselor 
umane din judetul Dolj, precum si a ocuparii umane din judetul Dolj, precum si a ocuparii 
durabile in contextul  promovarii unei dezvoltari durabile in contextul  promovarii unei dezvoltari 
economice bazate pe cunoastere in  regiunea Sudeconomice bazate pe cunoastere in  regiunea Sud--
Vest Oltenia Vest Oltenia ;;

 Promovarea conceptului de Promovarea conceptului de învăţare continuăînvăţare continuă
pentru angajaţii din întreprinderile mici şi mijlocii, pentru angajaţii din întreprinderile mici şi mijlocii, 
ca premisă a ocupabilităţii forţei de muncă la ca premisă a ocupabilităţii forţei de muncă la 
nivelul regiunii Sudnivelul regiunii Sud--Vest OlteniaVest Oltenia..



 Beneficiari Beneficiari 
 muncitori muncitori din sectorul  confectionarii si montarii tamplariei de din sectorul  confectionarii si montarii tamplariei de 

aluminiu si PVCaluminiu si PVC
 persoane fizice şi juridicepersoane fizice şi juridice, care beneficiează de produse de , care beneficiează de produse de 

calitate ce rezultă în urma unui proces tehnologic realizat cu calitate ce rezultă în urma unui proces tehnologic realizat cu 
forţă de muncă calificatăforţă de muncă calificată;;

 alte firmealte firme din domeniul constructiilor, ca urmare a schimburilor din domeniul constructiilor, ca urmare a schimburilor 
de bune practici cu persoanele implicate în proiect şi prin de bune practici cu persoanele implicate în proiect şi prin 
crearea premiselor pentru accesarea şi de către acestea a crearea premiselor pentru accesarea şi de către acestea a 
surselor de finanţare nerambursabilă ;surselor de finanţare nerambursabilă ;

 comunitatea localăcomunitatea locală prin creşterea nivelului de trai, posibilitati prin creşterea nivelului de trai, posibilitati 
mai mari de a beneficia de  servicii de calilitate.mai mari de a beneficia de  servicii de calilitate.



Activitatile principaleActivitatile principale

 Activitati de elaborare:Activitati de elaborare:
 elaborarea programului de formare profesionalăelaborarea programului de formare profesională

(curricul(curriculumum,, suport de curs,suport de curs, materiale didactice)materiale didactice);;
 elaborarea instrumentelor de evaluare a elaborarea instrumentelor de evaluare a 

competenţelor profesionalecompetenţelor profesionale..
 Activitati de autorizare:Activitati de autorizare:
 autorizarea CLIMM Craiova pentru oferirea autorizarea CLIMM Craiova pentru oferirea 

programului de formare profesională in ocupatia de programului de formare profesională in ocupatia de 
“confectioner tamplarie aluminiu si mase plastice”“confectioner tamplarie aluminiu si mase plastice”;;

 Activitati de derulareActivitati de derulare ::
 program de formare profesionala si calificarea program de formare profesionala si calificarea 

cursantilorcursantilor ..



 Activităţi de diseminare a informaţiilor si asigurare Activităţi de diseminare a informaţiilor si asigurare 
vizibilitate proiect:vizibilitate proiect: organizarea de seminarii de organizarea de seminarii de 
informare a angajatorilor, organizatiilor ce se ocupa de informare a angajatorilor, organizatiilor ce se ocupa de 
plasare forta de munca si consultanta resurse umane.plasare forta de munca si consultanta resurse umane.

 Evaluarea finală a proiectuluiEvaluarea finală a proiectului



Rezultate preconizateRezultate preconizate

 imbunatatirea competentelor profesionale si imbunatatirea competentelor profesionale si 
obtinerea diplomei de calificare pentru obtinerea diplomei de calificare pentru 
persoanepersoanelele participante la curs participante la curs ;;

 autorizarea CLIMM pentru ocupatia autorizarea CLIMM pentru ocupatia 
“confectioner tamplarie aluminiu si mase “confectioner tamplarie aluminiu si mase 
plastice”plastice”;;

 curriculcurriculumum, suporturi curs, teste de evaluare, suporturi curs, teste de evaluare..



Seviciile de instruire vor avea un impact de Seviciile de instruire vor avea un impact de 
natură calitativă prinnatură calitativă prin::

 completarea profilului profesionalcompletarea profilului profesional;;
 creşterea stimei de sine, valorizarea aspectelor pozitive creşterea stimei de sine, valorizarea aspectelor pozitive 

ale personalităţiiale personalităţii;;
 definirea de scopuri personale în acord cu posibilităţile definirea de scopuri personale în acord cu posibilităţile 

individualeindividuale;;
 definirea sau redefinirea conceptului de valoare, definirea sau redefinirea conceptului de valoare, 

schimbarea modului de a fi, a gândi, a se reprezenta pe schimbarea modului de a fi, a gândi, a se reprezenta pe 
sine, sau a acţiona sine, sau a acţiona ;;

 motivarea pentru invăţarea continuă, pentru depăşirea motivarea pentru invăţarea continuă, pentru depăşirea 
obstacolelorobstacolelor;;

 reducerea stresului cauzat de ineficienţa munciireducerea stresului cauzat de ineficienţa muncii;;
 creşterea gradului de implicare şi apreciere la locul de creşterea gradului de implicare şi apreciere la locul de 

muncămuncă..



 imbunatatirea calificarii personalului din sectorul de imbunatatirea calificarii personalului din sectorul de 
productie termoizolanta, prin dezvoltarea si promovarea productie termoizolanta, prin dezvoltarea si promovarea 
de programe de formare profesionala care sa de programe de formare profesionala care sa 
compenseze deficitul de calificari si sa sustina cresterea compenseze deficitul de calificari si sa sustina cresterea 
potentialului economic in sfera productiei si serviciilor si potentialului economic in sfera productiei si serviciilor si 
diminuarea disparitatilor economice si sociale dintre diminuarea disparitatilor economice si sociale dintre 
regiuni;regiuni;

 cresterea nivelului decresterea nivelului de pregatire suplimentara care sa le pregatire suplimentara care sa le 
completeze formarea initiala si care sa le ofere o completeze formarea initiala si care sa le ofere o 
adaptabilitate mai mare la noile cerinte care apar pe adaptabilitate mai mare la noile cerinte care apar pe 
piata fortei de munca privind piata fortei de munca privind folosirea de noi informatii, folosirea de noi informatii, 
tehnologii si practici de productie tehnologii si practici de productie ;;

 creşterea gradului de pregătire şi implicare profesională creşterea gradului de pregătire şi implicare profesională 
în meseriile solicitate pe piaţa muncii.în meseriile solicitate pe piaţa muncii.



ConcluziiConcluzii
 Proiectul se va derula pe o perioada de 12 luni. Proiectul se va derula pe o perioada de 12 luni. 

Beneficiarii formaţi din IMMBeneficiarii formaţi din IMM--urile de profil vor urile de profil vor 
dispune de personal calificat şi certificat in dispune de personal calificat şi certificat in 
meseria de confecţioner tâmplărie aluminiu şi meseria de confecţioner tâmplărie aluminiu şi 
mase plastice, având un impact pozitiv în mase plastice, având un impact pozitiv în 
procesul de producţie.procesul de producţie.

 Îmbunătăţirea fişelor de post prin descrierea Îmbunătăţirea fişelor de post prin descrierea 
specificaţiilor corespunzătoare meseriei specificaţiilor corespunzătoare meseriei 
certificate, conduce la o anumită structurare a certificate, conduce la o anumită structurare a 
timpilor de lucru şi crearea unui cadru armonizat timpilor de lucru şi crearea unui cadru armonizat 
necesar desfăşurării societăţilor din branşa de necesar desfăşurării societăţilor din branşa de 
producţie a elementelor de producţie uşi şi producţie a elementelor de producţie uşi şi 
ferestre PVC.ferestre PVC.



 BunaBuna mediatizaremediatizare aa activitatiloractivitatilor proiectuluiproiectului catcat sisi
aa rezultatelorrezultatelor vava crestecreste interesulinteresul grupuluigrupului tintatinta
pentrupentru calificareacalificarea inin meseriimeserii dindin bransabransa
productiilorproductiilor dede tamplarietamplarie termoizolantatermoizolanta..InsasiInsasi
mediatizareamediatizarea conceptelorconceptelor dede invatareinvatare continua,continua,
calificare,calificare, dobandireadobandirea dede abilitati,abilitati, crestereacresterea
competentelor,competentelor, invatareinvatare dede--aa lungullungul vietii,vietii,
contribuiecontribuie lala maximizareamaximizarea impactuluiimpactului pepe termentermen
lunglung lala nivelulnivelul angajatorilorangajatorilor sisi mediuluimediului dede
afaceriafaceri..



 Proiectul se incadreaza in politicile si strategiile Proiectul se incadreaza in politicile si strategiile 
Comunitatii Europene, nationale si locale de Comunitatii Europene, nationale si locale de 
realizare si armonizare a dezvoltarii economice realizare si armonizare a dezvoltarii economice 
si sociale, astfel ca derularea activitatilor si sociale, astfel ca derularea activitatilor 
prezavute in proiect va conduce la:prezavute in proiect va conduce la:

 O mai buna informare asupra necesitatii IMMO mai buna informare asupra necesitatii IMM--
urilor de a se alinia la cerintele pietei unice si a urilor de a se alinia la cerintele pietei unice si a 
specializa resursele umane in contextul cererii specializa resursele umane in contextul cererii 
pietei;pietei;

 Marirea potentialului inovator al IMMMarirea potentialului inovator al IMM--urilor in urilor in 
ceea ce priveste produsele si serviciile oferite, ceea ce priveste produsele si serviciile oferite, 
precum si a asociatiilor lor in ceea ce priveste precum si a asociatiilor lor in ceea ce priveste 
serviciile oferite catre membrii lor serviciile oferite catre membrii lor –– IMMIMM--uri. uri. 



 Identificarea nevoilor pieţei muncii privind Identificarea nevoilor pieţei muncii privind 
formarea profesionala şi dezvoltarea unui sistem formarea profesionala şi dezvoltarea unui sistem 
de acreditare a pregătirii profesionale conform de acreditare a pregătirii profesionale conform 
standardelor recunoscute, ce constituie o standardelor recunoscute, ce constituie o 
prioritate în sistemul naţional de pregătire prioritate în sistemul naţional de pregătire 
profesională.profesională.

 Ameliorarea competitivitatii IMMAmeliorarea competitivitatii IMM--urilor romanesti urilor romanesti 
fata de cele din UE prin oferirea de servicii de fata de cele din UE prin oferirea de servicii de 
formarea profesionala conform nevoilor lor formarea profesionala conform nevoilor lor 
avand in vedere integrarea UE, astfel avand in vedere integrarea UE, astfel 
promovand dezvoltarea, crearea de locuri de promovand dezvoltarea, crearea de locuri de 
munca si coeziune econmica si sociala in cadrul munca si coeziune econmica si sociala in cadrul 
comunitatii locale. comunitatii locale. 



Programul PHARE CES DRU 2005Programul PHARE CES DRU 2005
Finantat de Comunitatea EuropeanaFinantat de Comunitatea Europeana

““ContinutulContinutul acestuiacestui materialmaterial nunu
reprezintareprezinta inin modmod necesarnecesar pozitiapozitia
oficialaoficiala aa UniuniiUniunii Europene”Europene”


