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Prezentare
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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
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Profesionalism

Dezvoltare 
durabilă

Responsabilitate 
socială

Parteneriat

Cunoaștere
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CSFPC

4

CMC asigură Secretariatul Tehnic al Comitetul Sectorial 

pentru Formarea Profesională din Construcţii (CSFPC)

3 
reprezentanți ai 

patronatelor

3

reprezentanți ai 
sindidcatelor

Este o 

organizaţie 

independentă, 

autoguvernată, 

alcătuită din 

reprezentanţi ai 

partenerilor 

sociali din 

ramura de 

construcţii.
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Obiective CMC & CSFPC

CMC dorește să contribuie la 

creșterea nivelului de calificare al 

forței de muncă din sector prin...

 Elaborarea și implementarea de

proiecte cu finanţare comunitară 

relevante pentru sector;

 Redactarea de politici naţionale 

de formare profesională continuă 

pentru sectorul de construcţii;

 Asigurarea Secretariatului Tehnic 

al Comitetului Sectorial;

 Stabilirea de relaţii de colaborare 

cu instituţii naţionale si 

internaţionale;
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Comitetul Sectorial pentru 

Formarea Profesională din 

Construcţii urmărește…

 Reprezentarea intereselor 

educaţionale şi de formare 

profesională a forţei de 

muncă din sector;

 Urmărirea tendinţelor şi 

rezultatelor dezvoltării formării 

profesionale în domeniul 

construcţiilor

 Implementarea unor măsuri 

de asigurare a calităţii în FPC 

din sector ;
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Direcţii de acţiune
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Dezvoltarea organizației la nivel național

Conceperea și organizarea de cursuri de FPC

Dezvoltarea de standarde ocupaționale și 
calificări

Implementarea proiectelor cu finanțarea 
europeană

Contruirea de parteneriate la nivel național și 
interanțional
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Cursuri de formare

CMC este furnizor autorizat de CNFPA  pentru organizarea și susținerea 
următoarelor cursuri:

Formator de 
formatori

Evaluatori 
de 

competențe 
profesionale

Inspector 
Sănătate și 

Securitate în 
Muncă

Manager de 
proiect
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La sfârșitul cursurilor, CMC eliberează diplome recunoscute la nivel național 
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Proiecte  implementate
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Phare

Leonardo 
da Vinci

Alte 
proiecte

Atât în calitate de partener, cât şi în

calitate de solicitant, CMC a acumulat o

experienţă foarte mare în scrierea şi

implementarea proiectelor cu finanţare

europeană, reuşind astfel să câştige

unul din primele proiecte finanţate prin

Fondul Social European în România.

• Angajați și angajatori 
din sectorul de 
construcții

Beneficiari

• aprox 2 100 000 €Buget
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Proiecte - CMC - solicitant
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CALE – Calitate în Educație
Fondul Social European Dezvoltarea resurselor umane

Dezvoltarea resurselor umane din sectorul de construcţii prin 

crearea şi implementarea de mecanisme şi instrumente 

pentru imbunătăţirea calităţii în FPC

 Analizarea şi monitorizarea pieţei muncii din sector

 Dezvoltarea unui set de instrumente pentru asigurarea 

calităţii formării profesionale continue 

 Dezvoltarea unui corp de 200 de specialişti capabil să 

asigure formarea şi evaluarea competenţelor din sector

 Aderarea la structurile europene de recunoaştere a 

calificărilor profesionale prin schimb de bune practici

Obiectiv 

general

Obiective 

specifice

Proiect 
strategic

01.11.2008  
31.10.2011

5.000.000 
Euro
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Proiecte - CMC - solicitant
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ACCED – Acces la FPC
Fondul Social European Dezvoltarea resurselor umane

Cresterea nivelului de calificarea al persoanelor angajate în 

sectorul economic abordat.

 Realizarea de programe de formare profesională

continuă, 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

Obiectiv 

general

Obiective 

specifice

Proiect
strategic

01.03.2010  
01.09.2012

1 000 000 
Euro



www.cmc.org.ro

Proiecte - CMC - solicitant
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Centre PICAS
Fondul Social European Dezvoltarea resurselor umane

Îmbunatatirea capacitatii de ocupare a resurselor umane din sectorul

abordat prin dezvoltarea unor instrumente si mecanisme complexe si

specializate de formare, acompaniere si motivare a persoanelor în

cautarea unui loc de munca.

 Analizarea si monitorizarea pietei muncii din sector

 Dezvoltarea unei soluții informatice pentru facilitarea întâlnirii cererii cu 

oferta de muncă din domeniul abordat

 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 munca 

pentru facilitarea accesului la ocupare

Obiectiv 

general

Obiective 

specifice

Proiect
strategic

01.09.2010  
30.08.2013

5 000 000 
Euro
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Proiecte - CMC - partener
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Ocupare garantă pe piata muncii din Regiunea S-E

Fondul Social European Dezvoltarea Resurselor Umane

Creşterea ratei generale de ocupare în Regiune, în sectorul

construcţiilor prin formarea de competenţe profesionale

specifice.

 Fundaţia SATEAN - SOLICITANT

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Galaţi

 Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor (CMC)

Obiectiv

general

Parteneri

Proiect de 
grant

01.04.2009  
31.03.2011

500 000 
Euro
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Proiecte - CMC - partener
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APL Bud
Leonardo da Vinci Programul Lifelong Learning

Dezvoltarea şi implementarea  unor metode şi instrumente 

pentru recunoaştera şi validarea competenţelor lucrătorilor 

din sectorul de construcţii

 Sindicatul reprezentativ pentru ramura de construcţii 

Budowlani - Polania– SOLICITANT

 alţi 4 parteneri din Polonia

 Câte un partener din următoarele ţări : Anglia, Germania, 

Italia, Turcia, Belgia

 Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor  (CMC)

Obiectiv

general

Parteneri

Proiect de 
grant

03.11.2008 
02.11.2010

389 529   
Euro
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Proiecte - CMC - partener
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SAFESTART – Basic Safety
Leonardo da Vinci Programul Lifelong Learning

Traducerea, adaptarea şi armonizarea unui  curs e-learning 

de sănătatea şi securitate în muncă (SSM).

 Prevention & Interim– Belgia - SOLICITANT

 Epyc - Belgia

 Comitetul Naţional de Acţiune pentru Sănătatea şi Securitatea în 

construcţii - Belgia

 Asociaţia Bulgară a Industriilor - Bulgaria

 Şcoala Naţională de Sănătate Publică - Grecia

 AIB-Vincotte - Ungaria

 Casa de Meserii a Constructorilor (CMC) - Romania 

 Point LLC -Turcia

Obiectiv

general

Parteneri

Proiect de 
Grant 

01.10.2008  
31.03.2010

299.979   
Euro
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Proiecte - CMC - partener
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Euro EnEFF – Euro Energy Efficiency
Leonardo da Vinci Programul Lifelong Learning

Elaborarea unui ghid privind eficienţa energetică legată de 

reabilitarea termică a clădirilor

 Camera de Construcţii din Bulgaria (BCC) - SOLICITANT

 Compania “GLAVBOLGARSTROY” AD Bulgaria

 Centrul Bulgaro-German de Formare Profesională din Plevna -

Bulgaria

 Federaţia Industriei de Construcţii din NRW -Germania

 Centrul de formare GOA-INFRA - Olanda

 Institutul Tehnologic de Construcţii – AIDICO - Spania

Obiectiv

general

Parteneri

Proiect de 
Grant

01.10.2008  
30.09.2010

277.426   
Euro
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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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