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Alumil Rom Industry SA lanseaza proiectul “De la somer la angajat - Initierea in meseria de 
confectioner profile de aluminiu si mase plastice (AluInteg)” - POSDRU/102/5.1/G/76939 

 
Craiova, 2 Februarie 2011 

 
• Alumil Rom Industry SA si partenerii sai lanseaza proiectul “De la somer la angajat - Initierea in 

meseria de confectioner profile de aluminiu si mase plastice (AluInteg)”, cofinantat din Fondul Social 
European prin programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform 
contractului POSDRU/102/5.1/G/76939. Conferinta de lansare a avut loc miercuri, 2 februarie 2011, 
la Hotel Europeca din Craiova, ora 13. 

 
• In cadrul evenimentului s-au prezentat obiectivele propuse, rezultatele estimate si s-au oferit 

informatii relevante cu privire la modul de implementare, dezvoltarea durabila a domeniului 
prelucrarii profilelor de aluminiu, dezvoltarea resurselor umane si metode inovatoare de facilitare a 
incluziunii profesionale a somerilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia. 

 
• Proiectul “De la somer la angajat - Initierea in meseria de confectioner profile de aluminiu si mase 

plastice (AluInteg)” este implementat de catre Alumil Rom Industry SA, in parteneriat cu Diastasi 
Training & Consulting SRL (Romania) si Diastasi Training & Consulting Services SA (Grecia). 

 
• Proiectul se va implementa in regiunea Sud-Vest Oltenia si face parte dintr-o serie de 4 proiecte, 

cofinantate din Fondul Social European prin programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013. Alte 3 proiecte similare au fost lansate in perioada 21-31 Ianuarie si urmeaza a fi 
implementate in Regiunile Sud Est, Nord Est si Bucuresti-Ilfov. 

 
• Proiectul va fi implementat pe o durata de 18 de luni, perioada de implementare fiind 01.12.2010-

31.05.2012, cu un buget total: 2.044.510,32 lei. 
 

• Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea sanselor de reintegrare pe piata muncii pentru 
250 de someri tineri si de lunga durata din regiunea Sud-Vest Oltenia, prin punerea in aplicare a 
unui program de masuri integrate in vederea sustinerii ocuparii in sectorul prelucrarii profilelor de 
aluminiu. 

 
• In cadrul proiectului vor fi consiliate 200 persoane si se vor imbunatati competentele si calificarile 

pentru aprox. 100 de membri apartinand grupului tinta, prin realizarea de programe de formare, in 
vederea cresteriia daptabilitatii la nevoile pietei muncii si ocuparii unui loc de munca pe piata 
tamplariei de aluminiu.  
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