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Prezenta publicaţie este concepută şi realizată de
Asociaţia Formare Studia din Iaşi în cadrul proiectului
ÎNALTĂ CALITATE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ.
Echipa de coordonare îşi propune să editeze în perioada octombrie
2011 – ianuarie 2012 un număr de 3 buletine informative cu
următoarea structură:
I.

Informaţii despre proiect şi rezultatele obţinute după primul
an de implementare.

II.

Îndrumări pentru grupul ţintă ca viitori angajaţi.

III.

Informaţii privind oferta pe piaţa muncii în domeniile
construcţii şi mecanic.

Buletinele constituie material didactic pentru activităţile de
consiliere pe care le organizează Formare Studia cu elevii grup
ţintă în proiect, elevi înscrişi la Grup Şcolar Anghel Saligny din
Galaţi.
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I. Informaţii despre proiect şi rezultatele obţinute
după primul an de implementare.
ÎNALTĂ CALITATE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Parteneri:
- Gr. Şc. A. Saligny, Galaţi -solicitant,
- Asociaţia Formare Studia, Iaşi
- Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională,
Constanţa
Grupul ţintă: 850 elevii de la Gr. Şc. ,,Anghel Saligny” Galaţi.
Scopul proiectului: Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor
aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă şi în
consecinţă, îmbunatăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii.
Activităţi care implică grupul ţintă
1. Desfăşurarea stagiilor de practică – activitate susţinută de
Grup Şcolar „Anghel Saligny” Galaţi
Elevii sunt însoţiţi la activităţile practice de către maistru instructor/
inginer, responsabil de stagiul de pregătire practică, iar la agentul
economic sunt îndrumaţi şi de un tutore desemnat de partenerul de
practică.
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2. Consilierea privind cariera – activitate susţinută de Asociaţia
FORMARE STUDIA
Activităţile de consiliere organizate în primul an de proiect au fost
structurate pe două module:
1. Dezvoltarea personală în contextul devenirii profesionale,
formatori-consilieri Adina Andrei şi Anca Hardulea.
2. Consiliere şi orientare în cadrul programe şcolare, formator consilier Ioan Cucuteanu.
Obiectivele activităţilor de consiliere:
Abilitarea elevilor în autoevaluarea corectă a dimensiunilor
personalităţii (imagine de sine, temperament, interese profesionale);
Dezvoltarea competenţelor de identificare a tendinţelor de pe piaţa
muncii şi de corelare a competenţelor proprii la schimbările
survenite periodic; Dezvoltarea competenţelor de comunicare
interpersonală

eficientă;

Abilitarea

elevilor

în

proiectarea,

organizarea, implementarea şi evaluarea programelor de carieră
personalizate; Formarea atitudinii pozitive la locul de muncă faţă de
profesie; Dezvoltarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pe piaţa
muncii.
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3. Campanii de securitate şi sănătate în muncă activitate
susţinută de “Centrul pentru Formare Profesională şi
Dezvoltare Regională” Constanţa
Datorită faptului că prin Planul Cadru de Învăţământ nu toţi elevii
beneficiază de modulul SSM, aceştia pot dobândi cunoştinţele şi
competenţele necesare prin participarea la cursurile de SSM
desfaşurate în cadrul proiectului: „Înaltă calitate în formarea
profesională”.
În urma competenţelor dobândite prin campanii de conştientizare
a importanţei promovarii sănătăţii şi securitaţii în muncă, elevii
vor putea să: să identifice factorii de risc şi bolile profesionale
specifice activităţii; să propună şi să aplice măsuri de reducere a
riscurilor la locul de muncă; să aplice regulile de sănătate şi de
igienă individuală la locul de muncă; să respecte reglementările
legale referitoare la SSM şi PSI la locul de muncă; să identifice
E.I.P. pentru diferite lucrări; să aplice măsurile de prim ajutor în caz
de accident.
În primul an de proiect au fost 450 de beneficiari.
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II.

Indrumări pentru grupul ţintă ca viitori
angajaţi.

MANAGEMENTUL TIMPULUI
Modul în care un tânăr îşi petrece efectiv timpul liber având ca
sisteme de referinţă: distracţia şi libera alegere, poate fi clasificat în
două categorii:
 Timpul liber activ, în care face lucruri de plăcere şi în
interesul dezvoltării sale:


Timpul liber pentru activităţi care răspund provocărilor
personale: sport, muzică, dans, alte preocupări artistice, interese
şi pasiuni;



Timpul liber pentru a fi în compania celorlalţi, de aceeaşi
vârstă: discuţii, vizite, vorbitul la telefon, plimbări etc.

 Timpul liber pasiv, pentru relaxare, în care poate să asculte
muzică, să se uite la TV, să revadă activităţile zilei, etc.
Este de la sine înţeles că timpul liber activ trebuie încurajat, dar şi
cealaltă modalitate nu este complet de neglijat, pentru că rolul
timpului liber pasiv este de relaxare şi de odihnă. Fie că este vorba
de timpul liber petrecut cu părinţii, fie în lipsa părinţilor, aceste
activităţi trebuie în primul rând cunoscute de părinţi, iar tânărul
trebuie să se simtă ghidat de părinţi chiar şi în lipsa lor.
Regulile “de aur” pe care elevii ar trebui să le aplice pentru un
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management eficient al timpului sunt:
 Stabilirea unei rutine zilnice,
 Utilizarea la maxim a momentului zilei în care sunt la vîrful
capacităţii mentale,
 Stabilirea unui termen limită pentru toate activităţile,
 Lucruri importante nu se amână, chiar dacă îndeplinirea lor
nu satisfac nici o plăcere,
 Întreruperile din activităţile importante trebuie eliminate,
 Momente în care doresc să nu fie deranjaţi trebuie
planificate dinainte,
 Orice situaţie se rezolvă pe rând, pentru a evita
suprasolicitarea,
 Orice lucru început trebuie dus la bun sfârşit,
 Când lucrează trebuie să facă pauze atunci când simt că
eficienţa este în scădere.
Pentru a lua o decizie corectă, trebuie să urmezi cinci etape:


Defineşte decizia care trebuie luată.



Explorează toate alternativele.



Adună informaţii.



Gândeşte-te la consecinţe.



Ia hotărârea pe baza informaţiilor adunate şi a
alternativelor studiate.
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III. Informaţii privind oferta pe piaţa muncii în domeniile
construcţii şi mecanic.
S.C. IASICON S.A. IAŞI
S.C. IASICON S.A. IASI este o companie integral privată, lider de
calitate în domeniul construcţiilor în Moldova. Înfiinţată în anul
1992, compania are specialişti cu o vastă experienţă în domeniul
construcţiilor.
Organizarea companiei este făcută după o schemă managerială
flexibilă, compartimente sunt bine delimitate, relaţionează uşor şi se
completează în orice moment. Întreaga activitate a firmei se
subtituie imperativelor calităţii, compania primind numeroase
premii şi trofee pentru obiectivele puse în operă
. Principalele domenii de activitate a S.C. IASICON S.A. IASI sunt
construcţiile de obiective civile, industriale, edilitare, agricole şi
drumuri. S.C. IASICON S.A. IASI desfăşoara lucrări şi proiecte în
diferite forme de colaborare, dispunând de o baza de producţie
proprie având spaţii de depozitare închise şi deschise cu acces la
calea ferata, staţie de betoane şi mortare, linie de prefabricate din
beton şi beton armat, atelier confecţii metalice, atelier confecţii
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lemn, atelier confecţie aluminiu şi pvc, parc propriu de mijloace de
transport şi parc propriu de mica şi
mare mecanizare.


Ce aduce nou S.C. IASICON S.A. IASI.

Un sector semnificativ este reprezentat de şantierele de restaurare,
compania fiind prezenta in mai multe locatii din ţară, reuşind
redarea în circuitul turistic a multor edificii din patrimoniul naţional
şi mondial.


Prin ce se distinge S.C. IASICON S.A. IASI de alte organizaţii
cu profil construcţii.

În decursul anilor S.C. IASICON S.A. IASI a obţinut numeroase
premii şi trofee de calitate pentru obiectivele puse în opera:
Trofeul Calităţii
1994 - Sediu BCR Sucursala Iaşi
2002 - Consolidare, reabilitare şi modernizare sediu D.R.P. Iaşi
2003 - Locuinţe ANL - zona Dacia - municipiul Iaşi
2004 - Bloc ANL 250 Dacia, municipiul Iaşi
2005 - Sediul ITC - Ploieşti
2006 - Consolidare - Restaurare Muzeul Unirii Iaşi
2008 - Reabilitare "Cetatea Neamţului"
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S.C. REMESA S.R.L. IAŞI


Ce aduce nou Vopsitoria Remesa.

Vopsitoria Remesa S.R.L. efectuează operaţii de reparaţie
caroserie, tinichigerie, vopsitorie, diagnosticare autovehicule,
întreţinere

autovehicule,

reglaje

sisteme

funcţionale

ale

autovehiculelor, reparaţii motor, transmisie, sisteme electrice.
Unitatea îşi desfăşoară activitatea de reparaţii sub autorizarea
Registrului Auto Roman. Reparţiile la structura metalica şi de
rezistenţă a autovehiculelor se realizează de personal specializat şi
experimentat, cu o înaltă pregătire profesională. Această activitate
se desfăşoara într-un spaţiu în suprafaţă de 500 mp, dotat
corespunzător.
În cadrul operaţiilor de reparare a caroseriei, este evitată folosirea
sudurii, aceasta putând afecta stratul de protecţie anticorozivă al
metalului. Soluţia aleasa este cea a deformării la rece, realizate cu
ajutorul echipamentelor speciale (prese de tinichigerie, cal de tras
caroserii).
În locurile în care sudura continua este absolut necesara, se
utilizează aparatul de sudură în argon, acesta având avantajul că nu
încălzeşte o suprafaţa mare în jurul sudurii, metalul fiind mai bine
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protejat. Pentru realizarea acestor operaţiuni atelierul este dotat cu
echipamente realizate de Autorobot, Einhell si Werther.
Izolarea vehiculului în timpul efectuării vopsirii se face integral,
indiferent de numărul elementelor vopsite. Aerul uscat folosit la
uscarea vopselei este filtrat pentru a se evita depunerea de
impurităţi sau de particule de apa pe suprafeţele vopsite. Atelierul
este dotat cu 3 standuri de preparare a vopselelor (Standox, Glasurit
si Klar), toţi specialiştii nostri în vopsit deţinând atestate de
calificare de la aceste companii. Atelierul este dotat cu echipamente
Polin, Standox, Glasurit si Klar.


Prin ce se distinge de alte organizaţii cu profil mecanic.

Orice lucare am afectua, fie că e vorba de thinichigerie auto,
vopsitorie auto, mecanică auto sau instalaţii electrice auto, toate
sunt finalizate printr-un certificat de garanţie (conform legislaţiei în
vigoare). Service-ul auto are autorizaţia R.A.R. la zi de funcţionare
şi este abilitat pentru lucrări la orice marca de autoturism.
Activitatea unităţii este auditata şi avizată anual de R.A.R., iar
dotările sunt periodic, legal,certificate metrologic. Unitatea deţine
documentaţia tehnica de service şi tehnologia necesara pentru
efectuarea de intervenţii la autovehiculele pentru care a primit
agrementarea.
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Asigurarea pieselor de schimb necesare pentru reparaţii se face din
stoc sau la comanda, direct de la producători, sau importatori, la
preţuri competitive. Orice piesa, pentru orice autovehicul o putem
asigura în maxim 24 de ore. În acest mod perioada de reţinere a
maşinii în service pentru reparaţie este minima. Piesele de schimb
livrate sunt garantate conform garanţiei acordate de producător şi se
înlocuiesc în perioada de garanţie dacă prezintă defecte de
fabricaţie.
SERVICII DE REPARAŢII AUTOVEHICULE
Lucrările ce se execută sunt structurate pe următoarele activităţi
specifice:
1.

Repararea

motorului

şi

componentelor

acestuia

2. Repararea instalaţiei de alimentare şi componentelor acestora
3. Repararea sistemului de rulare şi componentelor acestuia
4. Repararea sistemului de direcţie şi componentelor acestuia
5. Repararea sistemului de frânare şi componentelor acestuia
6. Repararea sistemului de aer condiţionat


Care sunt calităţile personale şi profesionale pe care le solicităm
de la angajaţi.

Personalul ce se ocupa cu recepţia, constatarea, repararea şi
verificarea lucrărilor efectuate posedă studii tehnice superioare şi
medii de specialitate auto fiind autorizat să desfaşoare astfel de
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activităţi. Deasemenea personalul ce lucrează are o vechime
corespunzătoare

în

domeniul

activităţii

de

reparaţii

auto.

Angajaţii îşi ştiu bine meseria şi muncesc cu pasiune şi
profesionalism, astfel avem convingerea că ce facem noi durează.
S.C. HIDROPLASTO S.R.L. Botoşani
Hidroplasto membru al concernului german Besagroup este una
dintre companiile care îşi doresc o dezvoltare rapidă şi mai ales
trainică a ţării noastre. Inventăm soluţii , implementăm idei noi în
modul de a construi facil şi durabil. Cunoştinţele şi parteneriatul în
cadrul unui grup german fac din Hidroplasto un partener puternic
pentru piaţa din România. Adoptăm doar soluţiile învăţate,
practicate în Germania, sub stricta supervizare a grupului din care
facem parte.
De aceea anul 2011 a început ”în trombă”, din punctul nostru de
vedere, în ceea ce priveşte siguranţa lucrărilor, precizia,
corectitudinea şi dezvoltarea .Astfel am început campanii agresive
în ceea ce priveste lucrul bine făcut, am început montaje pentru care
bineînţeles oferim garanţie şi ne asumăm întreaga responsabilitate,
am început de fapt a face un pas către dezvoltare, alături de cei deja
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implicaţi în proiecte de acest gen. Şantierele deschise în toată ţara ,
proiectele în care ne implicăm , referinţele vorbesc de la sine.
Am susţinut încă de la început faptul că parteneriatul şi colaborarea
de afaceri se bazează doar pe seriozitate, precizie şi finalizarea la
timp al unei lucrări.
Aşadar, după ce ne-am făcut cunoscuţi pe piaţa românească, ca şi
firmă serioasă, cu perspective şi dorinţe aprige de îndeplinire a
targetelor impuse, acelea de a excela şi de a conta pe soluţiile şi
produsele nemţeşti, am început din ce în ce mai mult să colaboram
cu diferite asocieri, ,JV,companii mari, care merg după aceleaşi
criterii ca şi noi. Prin sucursalele deschise suntem mereu aproape de
clienţii nostri.
Hidroplasto este firma care asigură lucrari complete de drumuri şi
poduri, clădiri, staţii de epurare, prin soluţiile, tehnologiile,
produsele de ultimă oră din domeniul construcţiilor civile ,
industriale şi infrastructură, în al industriei mobilei, auto şi
maselor

plastice.

Specializată

în

sisteme

complete

de

hidroizolaţii, sisteme complete de etanşare a rosturilor, sisteme
complete pentru dilataţie, profile pentru îmbinări simple şi
mobile, sisteme complete pentru poduri (lagăre şi suporţi
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elastomerici, dispozitive de acoperire a rosturilor), protecţie
anticirozivă a betonului, precum şi Lucrări complete de
Drumuri şi Poduri, deţine toate certificările europene, iar prin
echipele specializate execută lucrări de înaltă complexitate, cu
garanţii de până la 39 de ani. Provocările pieţei au determinat
Hidroplasto să-şi dezvolte aria de competenţă, fiind acum o
prezenţă activă în sectoarele construcţii civile, industriale,
infrastructură, mobilier, auto şi mase plastice.
În anul 2010 Hidroplasto a investit într-o fabrică de ferestre şi uşi
cu profile tip Roplasto. Noua unitate de producţie de uşi şi ferestre
din Botoşani respectă toate exigenţele de fabricaţie ale firmei
germane, atingând astfel parametrii de calitate care au impus marca
ROPLASTO în întreaga lume. Soluţiile complexe şi inteligente
introduse în fiecare dintre elementele ce compun sistemele fac ca
Hidroplasto să fie unul dintre cei mai importanţi producători de
ferestre şi uşi din PVC cu geam termopan marca ROPLASTO din
România. Membră a companiei germane multinaţionale Besagroup,
Hidroplasto şi-a câştigat pe piaţa romăneasca respectul şi aprecierea
profesioniştilor prin calitatea şi varietatea produselor oferite, prin
respectarea termenelor de livrare şi prin preţurile practicate,
adaptate pieţei româneşti.
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Hidroplasto - Produse germane de calitate

Avantajele pe care le reprezintă alegerea ca partener a Hidroplasto
sunt de mai multe tipuri. Principalul avantaj este acela de a
beneficia de produse de calitate superioară la preţuri corecte.
Hidroplasto oferă de asemenea o gama completă de produse,
sprijinându-i pe constructori de la proiectare până la construcţia
finală. De la noi puteţi procura toate materialele necesare de la
hidroizolaţia fundaţiei, profilele pentru îmbinări rosturi de
dilatare, continuând cu sisteme de glisare, profilele Pvc necesare
şi terminând cu produsele termoplastice destinate celor mai mici
detalii. Vă oferim garanţia calităţii. Produsele oferite de Hidroplasto
sunt garantate de producatorii lor, companii cu renume pe piaţa
internaţională: Besaplast, Deflex, Gumba, Leschuplast, Carasyn,
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Roplasto, Ela Bruckenlager, Rohrbeck, Zeissig, Kraso. Calitatea
produselor noastre este dovedită de altfel şi de numeroasele
certificări pe care le deţinem precum şi de buna colaborare cu
arhitecţii,

proiectanţii

şi

constructorii

din

întreaga

lume.

Deţinem toate Certificatele de Control al Calităţii, C.E ,
Raportări ale testelor făcute pe produsele noastre de către cele
mai

cunoscute

instituţii:

Rosenheim

Germania,

MPA

Germania, INCERTRANS România, INCERC România.
Hidroplasto - un partener stabil şi sigur. Avantajul parteneriatului
cu Hidroplasto nu constă doar în calitatea produselor sau în
varietatea

lor.

constructorii

Hidroplasto

oferindu-le

sprijină

inginerii,

mod

GRATUIT:

în

arhitecţii

şi

identificarea

produsului potrivit proiectului în lucru, documentaţia tehnică,
detaliile CAD şi mostrele necesare construcţiei. Atunci când
execuţi o lucrare de anvergură ai nevoie de un partener stabil şi
sigur! Unul din avantajele parteneriatului cu Hidroplasto constă în
faptul că noi asigurăm supervizarea şi instalarea produselor proprii
de

către

Privim

cu

echipele

proprii

maximă

seriozitate

specializate
problemele

în

Germania.

sau

doleanţele

partenerilor noştri. Răspundem oricăror solicitări în interval de
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maxim 24 de ore de la primirea acestora. Pentru sfaturi, sugestii,
idei, avem personal calificat care stă la dispoziţia dumneavostră, se
deplasează pe şantier, discută cu proiectanţii şi/sau constructorul
dumneavoastră. Oferim SOLUŢIA si GARANTǍM pentru ea!
Produse

cu

o

gamă

larga

de

aplicabilitate

Indiferent că este vorba de construcţii civile, industriale,
infrastructură,

industrii

de

larg

consum,

industrii

uşoare,

Hidroplasto vă pune la dispoziţie cele mai bune produse şi
tehnologii produse doar în Germania!

S.C. VASPET S.R.L. FOCŞANI
Încă de la înfiinţare, Vaspet S.R.L şi-a propus să ofere servicii şi
produse de calitate, care să corespundă exigenţelor dumneavoastră.
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Societatea a fost înfiinţată în anul 1993, până în prezent acumulând
o vastă experienţă în domeniul în care activăm, din relaţii atât cu
parteneri locali, cât şi din străinătate.
Cu un efectiv de 36 angajaţi şi echipamente de ultimă generaţie
(maşini cu comandă numerică - CNC), Vaspet S.R.L produce o
gamă largă de produse din PTFE (teflon), mecanică fină, construcţii
metalice uşoare.
Spaţiile de producţie sunt amplasate pe o suprafaţă de aproximativ
10.000 m2, în localitatea Jorăşti, comuna Vânători, judeţul Vrancea,
acestea depăşind 2.400 m2.
Una din principalele misiuni ale companiei este de a îndeplini
obiectivele clienţilor noştri, prin calitate superioară oferită la preţuri
minime.
Vaspet S.R.L se preocupă de instruirea continuă a personalului,
pentru a fi mereu la curent cu tot ce e nou în domeniu şi pentru a fi
mereu pregătiţi în faţa provocărilor.
Piese metalice. Mecanică fină.
Vaspet S.R.L. realizează piese metalice de Mecanică Fină, de mare
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precizie, utilizând maşini de frezat cu comandă numerică (CNC).
Executăm la comandă orice tip de piese, din diverse materiale
metalice, după desenele beneficiarilor (roţi dinţate, roţi melcate, axe
melcate, cremaliere, scule alezat, scule rulat ţevi, lagăre, carcase
reductor, batiuri, plăci de uzură).

Piese şi semifabricate din TEFLON - PTFE
Avem o vastă experienţă în prelucrarea maselor plastice, teflonului
- PTFE, poliamidei, polietilenei, cu ajutorul maşinilor cu comandă
numerică (CNC). Vă oferim atât semifabricate din teflon - PTFE,
cât şi o multitudine de produse finite, cu dimensiuni executate la
comandă (bare, plăci, bucşe, segmenţi compresor, benzi portante,
garnituri diverse, inele "O", etanşări pe tijă, compensatori, scaune
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pentru robineţi, placări ghidaje, plăci de uzură).

Construcţii metalice uşoare
Executăm la comandă construcţii metalice uşoare, cu masa maximă
de aproximativ o tonă.
Vaspet S.R.L. este certificată ISO 9001:2000 pentru Sistemul de
Management al Calităţii.
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