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HENKEL România investeşte în educaţia muncitorilor de pe şantierele de construcţii 
 
 

Încă de la lansarea brandului Ceresit în România, 
Henkel s-a implicat activ în formarea profesională a 
angajaţilor de pe şantierele de construcţii oferind 
traininguri gratuite dedicate utilizatorilor finali, în 
vederea îmbunătăţirii abilităţilor de punere în operă a 
produselor, precum şi informaţii despre ultimele 
tehnologii.  
În anul 2014 HENKEL România a accesat finanţare 
din FSE prin programul POSDRU 2007-2013, pentru 
derularea proiectului ACADEMIA 
PROFESIONIȘTILOR ÎN FINISAJE – Creşterea 
calificării lucrătorilor de finisări în construcţii, prin 
participarea la cursuri de calificare în domeniile 
lucrător finisor pentru construcţii şi mozaicar – 
faianţar! ID Proiect: POSDRU/164/2.3/S/138898, în 
parteneriat cu două fundaţii cu experienţă în derularea 
acestor tipuri de cursuri:  Fundaţia Româno – 
Germană Centru pentru pregătire profesională Timişoara și Fundaţia Româno – Germană Sibiu.  
Obiectivul principal al proiectului ACADEMIA PROFESIONIȘTILOR ÎN FINISAJE este creşterea nivelului de calificare 
pentru lucrătorii din domeniul finisajelor pentru construcţii şi pentru persoanele angajate în magazinele care 
comercializează materiale pentru construcţii, prin participarea la cursuri de calificare acreditate de Autoritatea Naţională 
pentru Calificări. 
Cursurile realizate în cadrul proiectului ACADEMIA PROFESIONIŞTILOR ÎN FINISAJE sunt gratuite şi vizează ocupațiile 
de Lucrător finisor pentru construcţii, Mozaicar-Faianţar, Montator sistem opac de termoizolație pentru clădiri 
(Montator termosistem) şi Lucrător în comerț pentru mărfuri nealimentare. 
Programele de formare se desfăşoară la nivel naţional, în funcţie de necesităţile din piaţă, iar grupul ţintă este format din 
persoane angajate în companii din România. 
Cursanţii obţin după absolvire certificate de calificare recunoscute la nivel naţional şi european şi au numeroase 
beneficii: instruire teoretică gratuită; program flexibil în funcţie de orarul de lucru din companiile din care provin; subvenţii 
şi premii la absolvire; materiale suport pentru studiu, hrană şi echipament de protecţie, precum şi scule de lucru. 

Bugetul acestui proiect este de aproximativ un milion de euro şi vizează realizarea de programe de calificare complete în 
domeniul lucrărilor de finisaje şi comercial pentru 740 de persoane angajate. 
Companiile de construcţii care decid să îşi trimită angajaţii la cursurile din acest proiect au înţeles beneficiile pe termen 
lung şi necesitatea acestei acţiuni.  
Prin calificarea muncitorilor va creşte productivitatea muncii şi se vor reduce neconformităţile în execuţia lucrărilor de 
finisaje. Instruirea practică se realizează fără ca angajatul să fie scos din producţie, îmbunătăţind astfel sistemul de 
management al timpului de lucru din companie.  
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