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PROIECT ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor
interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru
construcții-CONSIMAT” , contract POSDRU/161/2.1/G/141733
Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat
cu Academia de Studii Economice din București, Universitatea Tehnică de
Construcții București și INCD Urban-Incerc, vă invită marți, 15.07.2014, orele 10:00,
să participați la Conferința de Lansare a proiectului european «Facilitarea tranziției
studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip
întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale
pentru construcții-CONSIMAT», contract POSDRU/161/2.1/G/141733, cofinanțat
din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul C1 al
Facultății de Utilaj Tehnologic din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, cu sediul în Calea Plevnei 59, Sector 1,
București.
Proiectul se înscrie în Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de
intervenție 2.3 ”Tranziția de la şcoală la viață activă”, având o durată de implementare de 18 luni, începând cu data de
02.05.2014.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea aptitudinile de muncă ale studenților din învățământul tehnic
și economic, prin participarea la activități inovatoare ce facilitează trecerea de la școală la viața activă prin implementarea
metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată, în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, în
scopul creșterii gradului de inserție pe piața muncii și a ocupabilității acestora.
Activitățile derulate în cadrul proiectului urmăresc:
o Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un număr de 300 de studenți prin intermediul activității acestora în
cadrul întreprinderilor simulate.
o Creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a studenților de la ciclul licență și master de la cele două universități
partenere aflați în ipostaza de trecere de la școală la viața activă prin intermediul activității în întreprinderile
simulate.
o Creșterea competenței profesionale și a capacității de integrare în firmele de profil a studenților prin posibilitatea
de a aplica în practică, în cadrul întreprinderilor simulate, cunoștințele teoretice dobândite pe parcursul anilor de
studii de la ciclul licență sau master.
o Dezvoltarea parteneriatului universități- institut de cercetări- asociație de producători de materiale de construcții
ca mediu prielnic de corelare a sistemului de educație și formare profesională.
Grupul țintă este format din 300 de studenți din învățământul economic (de la universitatea partener P1- Academia de
Studii Economice Bucuresti) și din învățământul tehnic (de la universitatea partener P2- Universitatea Tehnică de Construcții
București). Acesta va participa la activități de consiliere şi orientare profesională şi ulterior își va desfășura activitatea într-un
număr de până la 20 de întreprinderi simulate. Întreprinderile simulate vor fi organizate pe specificul firmelor de construcții și
de producția materialelor pentru construcții, urmârindu-se caracterul interdisciplinar al activităților studenților din
învățământul tehnic și economic. Prin programul software al proiectului, va fi stimulată interacțiunea dintre studenți în
procesul adoptării deciziilor la nivel de firmă. Astfel, va fi simulat în special procesul de management la nivel de firmă de
construcții sau de materiale pentru construcții, cu accent pe adoptarea deciziilor de grup multicriteriale.
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Din rezultatele propuse, amintim:
-300 de studenți din cadrul celor două universități partenere vor beneficia de servicii de consiliere profesională și
orientare în carieră
-300 de studenți vor fi sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă prin participarea la activități inovatorare în cadrul
întreprinderilor simulate
-20% dintre studenții sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă vor obține un loc de muncă sau vor participa la
cursuri ulterioare
-20 de studenți de la ciclul licență și master care au beneficiat de consiliere/orientare profesională vor găsi un loc de
muncă
-280 de persoane care au beneficiat de orientare/consiliere profesională îşi vor continua studiile.
PERSOANĂ DE CONTACT: MIU ILEANA CRISTINA, Expert Evenimente și Relații cu Mass-Media Asociația Producătorilor de
Materiale pentru Construcții din România, Tel: 021.321.32.32, Fax: 021.321.12.36, Email: office@apmcr.org;
apmcr.org@gmail.com
ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA este o asociație profesională constituită
în 1997, ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcții, în fața
autorităților publice, în raporturile cu instituțiile publice şi profesionale din țară şi din străinătate. La nivelul anului 2013 cifra
de afaceri a membrilor APMCR a fost de 430 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forța organizației.
De asemenea, APMCR se caracterizează printr-o bogată experiență in domeniul implementării proiectelor, ce au fost
destinate sectorului de construcții/ materiale pentru construcții. Mai multe detalii despre activitățile APMCR găsiți accesând
site-ul www.apmcr.org
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