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Prezentare
Cine suntem?
• Organizaţie neguvernamentală, nonprofit, înfiinţată în anul 2004
de către partenerii sociali din sectorul de construcții.

Viziune
• Casa de Meserii a Constructorilor sprijină performanţa şi calitatea
profesională prin programe de dezvoltare a resurselor umane din
sector.

Misiune
• Dezvoltarea unui sistem eficient şi durabil de formare profesională
în domeniul construcţiilor, racordat atât la politicile europene din
domeniu, care să asigure calificări relevante şi robuste, conform
cerinţelor companiilor din domeniu, şi care să încurajeze învăţarea
pe parcursul întregii vieţi.
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Valorile noastre
Profesionalism

Dezvoltare
durabilă

Cunoaștere

Responsabilitate
socială

Parteneriat
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Cursuri de formare
Manager de proiect în construcții
Tinichigiu sisteme de acoperișuri și învelitori
Sudor geombrană
Montator fațade și pereți cortină
Tehnician devize și măsurători în construcții
Montator materiale geotextile și geocompozite
Izolator hidrofug
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Evaluări de competențe
Dulgher

Fierar-betonist

Zidar

Faianțar

Rigipsar
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Direcţii de acţiune
Dezvoltarea organizației la nivel național

Conceperea și organizarea de cursuri de FPC
Dezvoltarea de standarde ocupaționale și
calificări
Implementarea proiectelor cu finanțare
europeană
Contruirea de parteneriate la nivel național și
interanțional
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Proiecte implementate
Phare

Atât în calitate de partener, cât şi în
calitate de solicitant, CMC a acumulat
o experienţă semnificativă în scrierea şi
implementarea proiectelor cu finanţare
europeană

Leonardo
da Vinci
Beneficiari

FSE

Buget
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• Angajați și angajatori
din sectorul de
construcții
• Aprox. 7 000 000 €

www.cmc.org.ro

Proiecte - CMC solicitant
Centre PICAS
Fondul Social European

Proiect
strategic
Obiectiv
general

01.09.2010
30.08.2013

5 000 000
Euro

Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a resurselor umane din construcţii
prin dezvoltarea unor instrumente complexe şi specializate de formare,
acompaniere şi motivare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă


Obiective
specifice

Dezvoltarea resurselor umane






Analizarea si monitorizarea pietei muncii din sector
Dezvoltarea unei soluții informatice pentru facilitarea întâlnirii cererii cu
oferta de muncă din cadrul sectorului
Crearea unei retele de puncte de informare pentru someri sau persoane în
cautarea unui loc de munca din/în sectorul abordat
Realizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfectionare și evaluări de
competențe profesionale pentru somerii din sector
Organizarea unor întâlniri între cererea si oferta de forta de muncă pentru
facilitarea accesului la ocupare
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Proiecte - CMC solicitant
ACCED – Acces la FPC
Fondul Social European

Proiect
strategic
Obiectiv
general
Obiective
specifice

Dezvoltarea resurselor umane

01.03.2010
01.09.2012

1 000 000
Euro

Cresterea nivelului de calificare al persoanelor angajate în
sectorul de construcţii





Realizarea de programe de FPC validate prin certificate
de calificare
Formarea de formatori, evaluatori de competente
profesionale şi tutori
Dezvoltarea si implementarea unor actiuni de promovare
a beneficiilor FPC în rândul angajaţilor, întreprinderilor şi
a altor grupuri interesate
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Proiecte - CMC partener
Construiește în siguranță! – Campanie SSM
Fondul Social European

Proiect de
grant

01.03.2011
28.02.201

330 000
Euro

Conştientizarea în rândul angajatorilor şi angajaţilor din
sectorul construcţiilor despre importanţa şi implicaţiile
sănătăţii şi securităţii în muncă

Obiectiv
general
Parteneri

Dezvoltarea Resurselor Umane



CARO TRAINER SRL Bucuresti - solicitant



Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
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Proiecte - CMC partener
Build-Up Skills Romania - ROBUST
Comisia Europeana prin EACI

Proiect de
grant
Obiectiv
general

Parteneri

Programul Intelligent Energy Europe

01.11.2011
30.04.2013

537.962 Euro

Platforma nationala si foaia de parcurs pentru calificarea
fortei de munca necesare in domeniul eficientei energetice si
utilizarii surselor regenerabile de energie in cladiri pentru
indeplinirea obiectivelor 2020


INCD URBAN-INCERC coordonator



Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania (AIIR)



Asociatia Orase Energie Romania (OER)



Business Development Group SRL



Asociatia Patronala Surse Noi de Energie (SUNE)



Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor
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Pentru mai multe detalii…

www.cmc.org.ro
Str. Justinian 11A,
020101, Bucureşti, Sector 2
Telefon: +40 21 212 37 62,63, 64 ; Fax:+40 21 212 37 61
Email: office@cmc.org.ro
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