„CAD-CAM - Instruire în utilizarea tehnologiilor de vârf asistate de calculator - o
necesitate pentru revitalizarea industriei constructoare de maşini”
Proiectul si-a propus cresterea nivelului cunostintelor, abilitatilor si
competentelor, insotita de imbunatatirea adaptabilitatii si
dezvoltarea competitivitatii angajatilor si managerilor la nivelul
firmelor romanesti din industria constructiilor de masini.
Prin desfasurarea cursurilor propuse prin proiect s-a urmarit
cresterea nivelului de formare profesionala si de competente
specifice (desenare 2D, modelare 3D, managementul bazelor de
date ingineresti, operare si programare masini cu comanda
numerica) pentru cel putin 950 de angajati operativi din industria constructiilor de masini in domeniul
tehnologiilor de varf si al proceselor asistate de calculator, in conformitate cu standardele internationale in
domeniu si imbunatatirea managementului a cel putin 50 de firme din industria constructoare de masini prin
implementarea si insusirea cunostintelor de management de proiect si management prin proiecte de catre cel
putin 150 de angajati. Proiectul a avut un caracter strategic, participantii provenind din toate cele 8 regiuni de
dezvoltare la nivel national.
Finalizarea proiectului a condus la utilizarea tehnologiilor de varf in peste 80 de firme din industria
constructiilor de masini si constituirea unui grup de angajati bine pregatiti ca premisa pentru asigurarea
competitivitatii lor pe o piata europeana si internationala puternic concurentiala.
Jr. Liliana ROSCULET, Sef Departament Resurse Umane, PROMEX SA Braila spunea:
”multumim pentru colaborarea deosebita in programul CAD-CAM – Instruire in utilizarea tehnologiilor de varf
asistate de calculator, o necessitate pentru revitalizarea industiei constructoare de masini” care a condus la
implinirea a doua deziderate: pe de o parte motivatia personalului prin obtinerea unor certificate cu
recunoastere nationala sau internationala, iar pe de alta parte societatea va dispune in continuare de “omul
potrivit la locul potrivit”.
Cursurile de proiectare asistata de calculator, de operare si programare masini unelte cu comanda numerica
au venit direct in intampinarea cerintelor societatii noastre, in efortul de a mentine tonusul profesional al
salariatilor la un nivel corespunzator exigentelor actuale si viitoare. Participantii au asimilat cunostinte si tehnici
de desenare 2 D sau 3 D si s-au familiarizat cu procedurile si tehnicile de lucru specifice masinilor cu comanda
numerica.
Programul nostru de formare profesionala pune un accent deosebit pe instruirea managerilor, intrucat acestia
joaca un rol primordial in dezvoltarea echipei – “a leader makes it or breaks it!” – creionand cultura organizatiei
si politica de retentie. Managerii vor fi cei care decid ce parghii motivationale se vor aplica si daca acestea se
aplica. Derularea programului de formare profesionala “Manager de proiect” a fost punctul de plecare spre
atingerea acestui obiectiv.
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