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Proiectul „Învățarea – Generator de performanță” își continuă implementarea 

 

Proiectul „Învățarea – Generator de performanță”, cofinanțat prin Programul Operational Capital 

Uman 2014-2020 (POCU), cod MySMIS 128612, vizând creșterea competitivității și consolidarea 

pozitiei CEMACON SA pe piața naționala a construcțiilor, prin dezvoltarea profesională a 

angajaților,  a fost reluat și își continuă activitățile planificate.  

Prezentul proiect se adresează nivelului de execuție din companie, programele de formare 

definite acoperind nevoia de instruire și calificare a angajaților pe domenii în care piața de muncă 

și oferta educațională formală este deficitară.  

Astfel, ne propunem dezvoltarea unui program integrat de formare pentru 170 de angajați care 

sa cuprindă: 

1. cursuri dedicate pentru aproximativ 134 angajați din Departamentul de Producție, precum: 

curs de calificare - masinist utilaj / masinist la masini pentru cale și terasamente, curs de calificare 

– sudor, curs de calificare - electrician - echipamente  electrice și energetice, curs de specializare 

– stivuitorist, curs de calificare - lacatuș mecanic întreținere și reparații universale, curs de 

calificare – mașinist pod rulant, curs de specializare – specialist în domeniul calității, curs de 

specializare specialist în planificarea controlul și raportarea performanțelor economice, curs de 

perfecționare – competențe sociale și civice, curs de specializare – inspector în domeniul 

securității și sănătății în muncă. 

2. cursuri dedicate pentru aproximativ 36 angajați din Departamentele de Suport: curs de 

specializare- specialist în activitatea de coaching;  curs de specializare – formator; curs de 

specializare- expert accesare fonduri structurale și de  coeziune europene. 

Toate cursurile planificate sunt cursuri recunoscute ANC. Activitățile proiectului vor avea loc în 

timpul programului de lucru, intrând astfel în atribuțiile angajaților pe post, fiind sarcini delegate 

și aprobate de managerii ierarhici superiori. În plus, activitățile vor fi programate și anunțate din 

timp, ținând cont de programarea concediilor de odihnă, astfel încât toți membrii grupului țintă 

să poată participa la activitățile dedicate lor. 

Durata proiectului a fost prelungită de la 18 la 21 de luni, finalizarea acestuia fiind previzionată 

pentru luna decembrie 2021.   

Valoarea totală a proiectului este de 1,020,682,50 de lei, cu o valoare a cofinanţării UE în cuantum 

de 284,941.26 lei. Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 335,225.00 lei. 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020. 

Persoană de contact:  

dr. Alexandra CIULEA – manager de proiect 

Telefon/Fax: 0260 602 409/0260 602 408 office@cemacon.ro 
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