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ACADEMIA PROFESIONIȘTILOR ÎN FINISAJE un proiect HENKEL România  
 
 

Academia Profesioniştilor în Finisaje sau Academia tehnică 
Henkel este un proiect iniţiat de Henkel România, Divizia de 
Adezivi, prin care producătorul de materiale pentru construcţii s-a 
implicat 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 POSDRU2007-2013, 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 - Centrul 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 PROFESIONISTILOR ÎN FINISAJE vizează ocupaţiile de 
Lucrător finisor pentru construcţii, Mozaicar-Faianţar, Montator sistem opac de termoizolaţie pentru 
clădiri (Montator termosistem) şi Lucrător în comerţ pentru mărfuri nealimentare. 
Pentru desfăşurarea cursurilor s-a aplicat sistemul dual de învăţământ profesional, prin îmbinarea organică 
dintre teorie şi practică, astfel că programele de formare profesională au fost structurate în trei părţi: o parte de 
pregătire teoretică de specialitate, o parte de instruire practică de specialitate în atelierul şcolar şi o parte de 
pregătire practică de specialitate în mediul real de muncă, în unităţi economice de profil. 

Cursanţii care au participat la programele de formare derulate în cadrul ACADEMIEI PROFESIONIŞTILOR ÎN 
FINISAJE au fost încântaţi de profesionalismul experţilor şi formatorilor care asigurau instruirea şi de maniera 
de desfăşurare a cursurilor: „A  fost acoperită întreaga gamă de lucrări din sfera finisajelor, placajelor de 
mozaic şi  plăci ceramice ţi am lucrat cu cele mai moderne materiale şi tehnologii din domeniu, puse la 
dispoziţie de Henkel România şi partenerii săi.”, spune unul dintre cursanţi. 

Până la finele anului 2015, cursurile realizate în cadrul proiectului ACADEMIA PROFESIONIŞTILOR ÎN 
FINISAJE sunt gratuite şi se desfăşoară la nivel naţional în funcţie de necesităţile din piaţă.  

Grupul ţintă este format din persoane angajate în companiile din regiunile de implementare a proiectului. 

Bugetul acestui proiect este de aproximativ un milion de euro şi vizează dezvoltarea de programe de formare 
complete în domeniul lucrărilor de finisaje şi comercial, pentru 740 de persoane angajate. 

 

 



 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
„Investește în oameni!” 

 Henkel România SRL 
 Str. Ioniţă Vornicul nr. 1-7, Sector 2, Bucureşti, România 
 Tel. : 021/203.26.00  Fax: 021/203.26.55, 021/203.26.75 

2-2

 

 

Prin calificarea muncitorilor s-a urmărit creşterea productivităţii muncii individuale şi reducerea 
neconformităţilor în execuţia lucrărilor de finisaje prin conlucrarea cu inginerii din companii; instruirea practică 
fiind realizată fără ca angajatul să fie scos din producţie, îmbunătăţind astfel sistemul de management al 
timpului de lucru din companie. 

Dincolo de partea de pregătire profesională a muncitorilor din companii, Henkel România a contribuit prin 
acest program de dezvoltare de parteneriate regionale în domeniul educaţiei şi stimularea învăţământului 
profesional şi tehnic, prin iniţierea de parteneriate între liceele de construcţii şi agenţii economici locali, fiind 
astfel un promotor al dezvoltării comunităţii locale. 

Tot pentru consolidarea relaţiilor la nivel regional şi identificarea mai facilă a beneficiarilor din proiect, în luna 
iulie, Henkel România a organizat trei seminarii de diseminare (Seminariile ACADEMIA PROFESIONIŞTILOR 
ÎN FINISAJE) la Bucureşti, Piatra Neamţ şi Târgu Mureş, prilej cu care au fost dezbătute teme precum 
necesitatea formării profesionale în sectorul de construcţii, calitatea programelor de formare destinate 
angajaţilor, bariere şi limitări în ceea ce priveşte organizarea programelor de formare pentru muncitorii din 
sectorul construcţiilor, etc. 

Henkel România derulează acest program educaţional în completarea acţiunilor de promovare a inovaţiei, 
tehnologiei, educaţiei şi consultanţei, piloni care vor contribui în timp la alinierea României la standarde 
europene în materie de formare profesională continuă a adulţilor. Astfel, programul ACADEMIA 
PROFESIONIŞTILOR ÎN FINISAJE va continua să se dezvolte la nivel naţional ca un centru de excelenţă în 
pregătirea profesională pentru meseriaşii din domeniul finisajelor pentru construcţii, şi nu numai. 
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