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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Proiect CALE - Calitate în educaţie 
2 noi standarde ocupaționale pentru sectorul de construcții 

 
 

Sunteți furnizor de servicii de formare, iar oferta dumneavoastră se adresează și sectorul ui de 
construcții ? Activaţi în acest domeniu și vă preocupă nivelul de formare al personalului 
dumneavoastră ? Casa de Meserii a Constructorilor (CMC) vă dă o veste bună ! 

Au fost elaborate standarde ocupaționale (SO) noi pentru două ocupații specifice sectorului de 
construcții : fierar betonist și izolator. 

Specialiștii familiarizați domeniului formării profesionale vor înțelege desigur mult mai bine importanța unui 
astfel de demers, însă pentru cei mai puțin inițiați este important de știut că în absența SO nu se pot desfășura 
nici cursuri de formare autorizate de către CNFPA, nici evaluări de competențe profesionale.  

Standardul ocupațional pentru fierar-betonist descrie activităţile profesionale specifice şi reperele calitative 
asociate îndeplinirii acestora în concordanţă cu cerinţele actuale ale pieţei muncii, în timp ce acela pentru 
izolator este mult mai complex fiind baza definirii a 4 calificări profesionale : izolator fonic, termic, hidrofug și 
lucrări speciale (anticorozive, împotriva vibrațiilor etc.). 

Această activitate s-a desfășurat în cadrul proiectului strategic CALE- Calitate în Educație, iar rezultatele pot fi 
deja consultate atât pe site-ul proiectului www.cmc.org.ro/cale, cât și pe site -ul CMC, www.cmc.org.ro, la 
rubrica standarde ocupaționale. 

„Dezvoltarea unui SO presupune o muncă extrem de laborioasă, nevăzută și adesea nevalorizată, de aceea 
am folosit oportunitatea oferită de acest proiect pentru a realiza o astfel de muncă foarte utilă sectorului. De 
altfel, prin intermediul aceluiași proiect se vor mai dezvolta alte 8 astflel de standarde.” a precizat Angela 
CRISTESCU, Managerul proiectului CALE.  

Dacă aveți sugestii cu privire la calificările pentru care dezvoltarea unui SO este prioritară, vă rugăm să nu 
ezitați să ni le transmiteți. 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor în parteneriat cu S.C. Tils România S.R.L., Camporlecchio Educational S.R.L., Casa 
Socială a Constructorilor, Formedil S.R.L. derulează proiectul strategic CALE „Calitate în Educaţie”, co-finanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Investeşte în Oameni. Proiectul se 
derulează pe o perioadă de trei ani (2008-2011), valoarea lui ridicându-se la 18.498.942 RON. 

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la dezvoltarea resurselor umane în sectorul construcţiilor, prin crearea şi 
implementarea de mecanisme şi instrumente pentru îmbunătăţirea calităţii în Formarea Profesională Continuă. 

 
Pentru detalii suplimentare : 
Viorica RADULIAN – Expert în domeniul forței de muncă 
Telefon : 021 212 37 62/63/64 
Email : viorica.radulian@cmc.org.ro 
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