
 

 

 

Investeste in oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Proiectcofinanţat din Fondul Social European prinProgramulOperaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 

Axa prioritara 5 - PROMOVAREA MASURILOR ACTIVE DE OCUPARE 

Domeniul major de interventie 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare 

Titlul proiectului:  Programe integrate in domeniul industriei profilelor din aluminiu pentru somerii de lunga durata din regiunile Nord-Est,  

Nord-Vest, Centru, Sud Muntenia si Bucuresti-Ilfov 

Contract nr.  POSDRU/125/5.1/S/129742                                                                  

ALUMIL ROM INDUSTRY SA 

lanseaza proiectul STARTAL - „Programe integrate in  domeniul industriei profilelor din 
aluminiu pentru somerii de lunga durata din regiuni le Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud 

Muntenia si Bucuresti-Ilfov" conform contractului  POSDRU/125/5.1/S/129742 

 

Bucuresti, 26 Iunie 2014 

Alumil Rom Industry SA si partenerii sai lanseaza proiectul: STARTAL - „Programe integrate in 
domeniul industriei profilelor din aluminiu pentru somerii de lunga durata din regiunile Nord-Est, Nord-
Vest, Centru, Sud Muntenia si Bucuresti-Ilfov", cofinantat din Fondul Social European prin programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului 
POSDRU/125/5.1/S/129742. Conferinta de lansare va avea loc vineri, 27 iunie 2014, incepand cu ora 
10.30,  la Hotel Ramada Plaza (Poligrafiei, nr. 3-5, sect. 1 Bucuresti) sala Europa. 

• In cadrul evenimentului se vor prezenta obiectivele propuse, rezultatele estimate si se vor oferii 
informatii relevante cu privire crearea celor 5 Centre de Excelenta pentru Dezvoltare 
Profesionala in sectorul profilelor din aluminiu. 
 

• Proiectul STARTAL - „Programe integrate in domeniul industriei profilelor din aluminiu pentru 
somerii de lunga durata din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud Muntenia si Bucuresti-
Ilfov" este implementat de catre Alumil Rom Industry SA, in parteneriat cu Rotraining SRL 
(Romania) si Lever Developments Consultants SA (Grecia). 
 

• Proiectul se va desfasura pe o perioada de 18 de luni, in regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru, 
Sud Muntenia si Bucuresti-Ilfov si este cofinantat din Fondul Social European prin programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, avand un buget total de 
10.187.180 lei. 
 

• Prin intermediul acestui proiect se vor infiinta 5 Centre de Excelenta in sectorul profilelor de 
aluminiu in cadrul carora vor fi organizate sesiuni de consiliere pentru someri si persoane aflate 
in cautarea unui loc de munca, urmand ca peste 500 de persoane sa fie instruite in urmatoarele 
meserii: confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice, montator tamplarie si agent de 
vanzari profile de aluminiu. Absolventii cursurilor vor fi consiliati astfel incat peste 60 de 
persoane sa fie plasate pe piata muncii, iar pentru minim 50 de persoane se vor oferii servicii de 
consultanta in deschiderea unei activitati independente in domeniul tamplariei. 

 

Pentru informatii contactati:   

Dl. Marius Ionita  – Director Dezvoltare 
Tel: 0040-021-424.34.56, fax: 0040-021-423.39.32 

E-mail: off ice@alumil .ro  


