
 

 

Avertisment:  
Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei 
Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor 
prezentate revine initiatorilor site-ului web. 
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana 
in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la 
Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa de web a Centrului de 
Informare al Comisiei Europene in Romania (http://www.infoeuropa.ro) 
 

 
Titlu proiect :  
Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor SC IMA-METAV prin calificare, recalificare, 
perfectionare 
 
Numar contract  :   PHARE 2005/017-553.04.02.02.01.805 
 
Program :  
PHARE 2005/017-553.04.02, referinta 01 “Promovarea invatarii continue pe parcursul intregii vieti 
pentru calificarea si recalificarea fortei de munca” 
 
Autoritate contractanta : Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse- Autoritatea de 
Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
Autoritate de implementare : Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti Ilfov 
 
Durata :  
ianuarie 2008 – decembrie 2008 
 
BENEFICIAR GRANT 
S.C. Intreprinderea Metalurgica pentru Aeronautica-METAV S.A., Bucuresti  
Partener  
S.C. ICEM S.A. – Centrul de Perfectionare si Reconversie Profesionala,  
 
Obiective proiect : 
- Imbunatatirea performantelor tehnico-economice ale IMA-METAV prin calificarea/ recalificarea/ 
perfectionarea angajatilor si cresterea receptivitatii acestora la solicitarile in permanenta evolutie ale 
pietii muncii  
- Dezvoltarea activitatii ICEM-CP si IMA-METAV ca furnizori autorizati de programe de formare 
profesionala a personalului din industria metalurgica.  

Pentru atingerea acestor obiective, proiectul propune dezvoltarea de programe de perfectionare si 
programe de calificare, autorizarea societatilor implicate ca furnizori de formare profesionala, 
furnizarea de programe educationale pentru 67 angajati ai intreprinderii, in scopul dezvoltarii de 
abilitati manageriale si in domeniul controlului calitatii si pentru acoperirea deficitului de competente 
de calificare.  
 
Rezultate preconizate:  
- Cresterea competentei profesionale si adaptabilitatii angajatilor  
- Micsorarea deficitului de personal calificat al intreprinderii  
- Dezvoltarea serviciilor de furnizare a programelor de instruire si adaptarea lor la necesitatile 

agentilor economici regionali (calificare in meseriile otelar, forjor, turnator si macaragiu, pentru 
care in regiunea Bucuresti- Ilfov nu existau furnizori autorizati)  

- Cresterea investitiei proprii in resursele umane  
- Cresterea competitivitatii intreprinderii. 
 
Persoana de contact : Adriana Petrescu,  Manager proiect 
 
 



 
 
Rezultate obtinute: 
 
1. Grupul tinta atras in proiect a fost format din 81 de persoane din totalul de 129 angajati IMA 

METAV, dintre care 21 femei.  
2. S-au dezvoltat 3 curricule pentru cursuri de formare profesionala in meseriile otelar, forjor-

tratamentist si macaragiu si  2 curricule pentru programe de perfectionare in Management-
Marketing si AQ- Laborator. 

3. S-au obtinut 6 autorizatii CNFPA pentru formare profesionala  :  
 IMA METAV  

o Autorizatie seria B  nr  0002026 calificare Turnator 
o Autorizatie seria B  nr  0002027 calificare Forjor tratamentist 
o Autorizatie seria  B  nr 0002028  calificare Otelar 

 ICEM -CP 
o Autorizatie seria B  nr 0002030 pentru calificare Otelar 
o Autorizatie seria B   nr  0002029 pentru calificare Forjor tratamentist  
o Autorizatie seria B  nr  0002031 pentru calificare Macaragiu 

4. S-a amenajat o sala de curs si s-a dotat cu mobilier si echipamente de comunicare si prezentare. 
5. S-au organizat 6 cursuri de instruire : 

 2 cursuri de perfectionare: Management-Marketing si AQ-Laborator, la care au participat            
37 persoane, dintre care 18 femei; toti participantii au absolvit cursurile si au primit Diplome 
de absolvire. 

 4 cursuri de calificare: oteler, turnator, forjor-tratamentist si masinist pod rulant, la care au 
participat 44 persoane, dintre care 3 femei; 31angajati au obtinut Certificate de calificare 
recunoscute la nivel national, iar absolventii cursului de masinist pod rulant si Autorizatii 
ISCIR. 

6. In sustinerea cursurilor au fost implicati 14 lectori din IMA METAV si ICEM- CP,  care au 
prestat  990 ore de instruire teoretica si  1680 ore de instruire practica. 

7. Au fost elaborate 15 suporturi de curs, care au fost multiplicate in 306 exemplare si predate 
cursantilor. 

8. Au fost realizate actiuni de promovare a proiectului constand in : 
 6 prezentari ale schemei de grant si proiectului la deschiderea celor 6 cursuri de instruire; 
 2 prezentari ale schemei de grant si proiectului la conferintele semestriale ale Societatii 

Romane de Metalurgie; 
 425 autocolante pentru evidentierea dotarilor si a materialelor didactice realizate prin 

proiect, 
 1 pagina web de prezentare a proiectului, publicata pe site-ul IMA METAV; 
 1 poster, in 4 exemplare, prin care se prezinta obiectivele urmarite, activitatile de formare 

profesionala desfasurate si rezultatele obtinute prin implementarea proiectului si  care au 
fost afisate la sediile partenerilor implicati in proiect. 

 
 
 


