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DESPRE
PROFESII BINE CIMENTATE
Programul educațional ‘’Profesii bine cimentate’’ oferă
posibilitatea studentelor de la profile tehnice să descopere
industria cimentului prin interacțiune directă cu profesioniștii
din industrie prin abordarea unor tematici diverse de la
promovarea egalității de gen în industria cimentului la
creșterea atractivității și crearea unui mediu propice incluziunii
femeilor din mediul tehnic.

Prin proiectul ”Profesii bine cimentate” ne-am propus:
Promovarea egalității de gen
în industria cimentului,
creșterea atractivității și
crearea unui mediu propice
incluziunii femeilor din tehnic.

Evidențierea oportunităților
de carieră din industrie,
respectiv din Holcim.

Programul constă în 13 activități:

3
5

Webinarii
tematice
Ateliere
soft skills

4
1

Ateliere
tehnical skills
Program Internship
la Holcim

Atelierele tehnice pe inginerie chimică, mecanică, mine și
automatizări au fost susținute de specialiști de la Holcim
pentru a se familiariza participantele cu activitatea internă a
firmei.
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Crearea unui spațiu
inspirațional pentru
profesionistele din Holcim.

Webinariile au fost organizare online, cu
invitate din cadrul companiei Holcim și alte
invitate din domenii similare, care au
dezbătut teme precum:
Progresul profesioniștilor de sex feminin atât în
birouri, cât și în fabricile de ciment;
Varietatea rolurilor ocupate de femei, de la
entry-level până la poziții cheie și de conducere;
Idei pentru crearea unei comunități a
companiilor din diferite industrii tehnice (din
România) care să implementeze programe și
strategii privind diversitatea de gen.

Atelierele de soft skills sunt focusate pe dezvoltarea
personalității, a caracterului, pe bunăstare și pe dezvoltarea
unor competențe, aptitudini și comportamente necesare
secolului XXI: inteligență emoțională, creativitatea,
programa internă, colaborarea și comunicarea.
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1 program Internship la Holcim
ALEȘD

8 locuri pentru specializările:
Inginerie mecanică și mecatronică
Chimie & inginerie chimică
Inginerie minieră
Automatică și Calculatoare
Electronică și Automatizări

CÂMPULUNG

2 locuri pentru specializările:
Inginerie mecanică și mecatronică
Chimie & inginerie chimică
Inginerie minieră
Automatică și Calculatoare
Electronică și Automatizări

PROMOVARE ONLINE
Proiectul a fost destinat studentelor de peste 20 de ani,
înscrise în ciclul de licență în anii 3 și 4 și studente
masterande înscrise la facultăți cu profil tehnic, inginerie.
Specializările targetate au fost: Chimie și Inginerie Chimică,
Inginerie Mecanică, Electronică și Automatizări și Inginerie
Minieră.
Proiectul a fost promovat și prin cele 3 webinarii,
înregistrarea fiind trimisă către studentele înscrise, dar și
comunitățile cu studente de la universitățile din țară, cu
specializările targetate. Cele 3 webinarii au avut un impact de
11.620 people reached, 51 de share -uri și 51 de comenatării.
Planul de comunicare a avut 36 postări pe social media, cu
un impact de 42.081 people reached.
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DESPRE PARTICIPANȚI
În proiect s-au înscris 27 studente și au fost selectate 22 de participante, cu vârsta
21-23 ani, în baza criteriilor:

50%
6

Eligibilitate
specializare în proiect

25%

UNIVERSITĂȚI:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea Babeş-Bolyai
Universitatea din Petroșani
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iași
Universitatea din Craiova
Universitatea Politehnica București

Motivația
de participare

25%

Locația
curentă

SPECIALIZĂRI:

Automatică și Automatizări
Calculatoare și Tehnologia Informației
Inginerie chimică
Inginerie mecanică
Inginerie minieră
Inginerie Energetică
Mecatronică și Robotică
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

Distribuția localităților de reședință ale persoanelor înscrise este destul de heterogenă, precum se
poate observa din următorul grafic:

Județele dominante, din care provin persoanele înscrise, în ordine descrescătoare, sunt: Prahova,
Argeș, Cluj, Hunedoara și Mureș.
RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE
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Dintre persoanele înscrise și eligible din cadrul proiectului, mai mult de jumătate dintre participante
studiază la specializarea Inginerie Chimică (66,7%), 19% la Automatică și Automatizare, și la egalitate,
cu câte 4,8%, la următoarele trei specializări: Mecatronică și Robotică, Inginerie Mecanică și Inginerie
minieră.

Motivele care au condus la înscrierea în proiect

Pentru că acest proiect a fost creat pentru a se adresa exclusive femeilor;
Dorința de a avea un loc de muncă în domeniu materialelor de construcție;
Șansa de a se dezvolta personal și profesional (dezvoltarea abilităților tehnice);
Curiozitate;
Renumele companiei Holcim și contactul cu profesioniști din domeniu;
Stagiul de practică.

STRUCTURA PROGRAMULUI - calendar ateliere
15-19 iunie 2021

RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE
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Ateliere
educaționale

4

Ateliere
tehnice

5

Ateliere de
soft skills
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Atelier

Data

Ora

Nr. participante

Atelier tehnic 1 (chimie)

15.06.2021

15:00-16:30

16

Atelier tehnic 2 (mecanică)

16.06.2021

15:00-16:30

16

Atelier Soft Skills Valori universale & personale

16.06.2021

16:45-18:45

15

Atelier tehnic 3 (mine)

17.06.2021

15:00-16:30

16

Atelier Soft Skills Inteligență emoțională

17.06.2021

16:45-18:45

15

Atelier tehnic 4 (automatizări)

18.06.2021

15:00-16:30

16

Viitorul locurilor de muncă în industria cimentului și egalitatea de gen

18.06.2021

16:45-18:45

14

Atelier Soft Skills Branding Personal

19.06.2021

10:00-12:00

9

Atelier intraprenoriat

19.06.2021

12:15-14:15
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IMPACT
Atelierele de soft skills
Impactul proiectului este analizat în baza formularelor de
feedback, care au fost completate de participante după
fiecare atelier organizat.

Valori universale și personale
Primul atelier a fost la tema Valori universale și personale,
desfășurat cu scopul de a înțelege ce sunt valorile și de ce
sunt importante în viața noastră. Astfel, participantele au
avut ocazia de a discuta despre valorile după care se
ghidează.
Participanții consideră abilitatea de a-i controla pe ceilalți,
de a-i domina a fi valoarea predominantă după care se
ghidează. Totodată, tinerii consideră creativitatea un
element de unicitate reprezentativ pentru fiecare persoană
și alocă o importanță semnificativă unui trai fără conflicte/
războaie, atât la nivel social cât și interpersonal.
Tinerele sunt ghidate din ce în ce mai puțin de factorul
Armonie Interioară, instaurându-se un decalaj semnificativ
RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE
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între imaginea de sine reală a acestora și modul în care
doresc să fie percepuți de societate, ca deținători ai puterii.
Alte două valori într-un decalaj linear sunt Politețea și
Respectul pentru tradiție.
Un obiectiv al acestui proiect a fost de a le deprinde pe
tinerele participante să aibă încredere în ele și în deciziile pe
care acestea le iau. În proporție de 41,67%, participantele
sunt încrezătoare în deciziile pe care le iau, își stabilesc
scopurile în viață bazându-se pe inspirație, mai degrabă
decât pe logică, țin cont de sfaturile celor din jur atunci când
iau o decizie importantă și își planifică viața în funcție de
sentimentele proprii.
Pentru 50% , nivelul încrederii în luarea propriilor decizii
este unul instabil, acestea încă acordă o importanță
considerabilă punctelor de vedere ce aparțin celor din jurul
lor și fundamentându-și deciziile luate, în baza punctelor de
vedere ce aparțin celor din jur.

Inteligența emoțională

Ca urmare a participării în cadrul atelierului, 78,5% dintre
participante și-au dezvoltat inteligența emoțională, care
reprezintă capacitatea de a înțelege și gestiona atât propriile
emoții, cât și pe ale celorlalți.
Conceptul este din este în ce mai des folosit, iar unii
specialiști consideră că oamenii ce dau dovadă de inteligență
emoțională au abilitatea de a-și adapta gândirea și
comportamentul în funcție de context sau pentru a atinge
anumite obiective.

Branding personal & Intraprenoriat
Tinerele participante au apreciat că și-au dezvoltat în mare
măsură capacitatea de a fi lider, precum și capacitatea de a
oferi feedback. Ca urmare a atelierelor tematice în care au
participat, 16% și-au dezvoltat abilitățile de comunica
eficientă în măsură ridicată.
Oferirea de feedback constant ( 72,2% ) prin oferirea de
feedback celorlalți, a fost una din abilitățile cele mai
dezvoltate în cadrul proiectului, urmată de capacitatea de a fi
lider ( 69,8% ) și abilitatea de a rezolva probleme.

RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE
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Viitorul locurilor de muncă
Pentru a putea vorbi de viitorul locurilor de muncă, mai întâi
e nevoie să fie apreciat în ce fază de formare se află
participantele din cadrul proiectului. Majoritatea
participantelor se regăsesc în etapa în care își caută un loc de
muncă, urmate de cele care explorează traseele
ocupaționale, cele care încă se află în faza de
autocunoaștere și evaluare a propriilor competențe spre a
discerne cât mai curat asupra propriului parcurs profesional,
și persoanele care deja se află în faza de afirmare și de
construire a unei cariere.

Gradul de satisfacție asupra organizării,
conținuturilor educaționale și a trainerilor din
cadrul atelierelor soft skills

În cadrul atelierelor de soft skills, traineri au fost:
Tiberiu Borza;
Bogdan Popescu;
Teodora Mețiu;
Alexandra Mircea;
Benyamin Saeednia;
Horia Benga.

Pentru 80% dintre participante, nivelul satisfacției privind
așteptările cu referire la informațiile organizatorice oferite,
durata sesiunilor necesară pentru parcurgerea conținutului
educațional, gradul de adaptare a tematicii cursului în funcție
de nevoile cadrelor didactice, ușurința în a utiliza mijloacele
tehnice necesare, precum și adaptarea sesiunilor în mediul
online, a fost apreciat ca fiind unul ridicat.
Gradul de satisfacție asupra conținutului educațional prin
prisma diversității informațiilor transmise, accesibilității
informațiilor, a clarității sarcinilor, a utilității temei abordate
în contextul actual, precum și a gradului de noutate a
informațiilor prezentate raportat la cunoștințele anterioare
deținute de audiență, a fost de ridicat pentru 96%.
Participantele au fost mulțumite de prestația trainerilor din
punct de vedere a pregătirii trainerului, a clarității sarcinilor
transmise, a gestionării timpului alocat activităților/
pauzelor, a gradului de interacțiune cu participanții, a
explicațiilor oferite, a disponibilității de a răspunde
întrebărilor participanților, precum și a gradului de adaptare
la ritmul/ nivelul de cunoștințe al participanților.

Atelierele de hard skills
În medie, în cadrul atelierelor tehnice au completat
formularele de feedback 10 studente din cele 21, cu o rată de
completare de 47,6%.

RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE
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Atelier tehnic chimie, susținut de Holcim
În cadrul atelierului tehnic susținut de partenerii Holcim,
participantele au aflat despre:
Tehnologia de producere a clincherului și a cimentului
(parametrii de care trebuie să țină cont și cum se
realizează calculul compoziției chimice exprimată în
moduli pentru a realiza rețetele);
Diversele modalități în care poate fi utilizat cimentul;
Componentele mineralogice ale clincherului;
Rețete de materii prime pentru a obține făina.

Aspectele care, din punctul de vedere a participantelor,
ar necesita a fi îmbunătățite, sunt:
Ca noțiunile noi din prezentare să
fie explicate și să nu fie utilizate
prescurtări ale termenilor tehnici.

Participanții și-au propus să utilizeze informațiile aflate și
să le aplice în cadrul internship-ului, la facultate sau în cadrul
locurilor de muncă pe care le vor avea. Ca urmare a
participării, au fost motivați să caute, după finalizarea
atelierului, informații suplimentare pe canalele media și să
aprofundeze informațiile deprinse deja în atelier.
Ca aspecte noi întâlnite, participantele au apreciat gradul de
pregătire profesională și atitudinea prietenoasă a invitaților
Holcim, au avut ocazia să afle mai multe informații despre
compania Holcim, precum și despre controalele de calitate și
a programelor utilizate.
Au avut ocazia să cunoască produsele pe care cei de la
Holcim le produc, precum cimentului Portland, cu compoziția
în diagrama cuaternară C2S-C3S-C3A-C4AF. De asemenea, au
fost participanți care au apreciat încercarea de optimizare
C02 și faptul că cei din industria Holcim folosesc
precalcinatoare pentru a reduce din conbustibili.
Participantele, în proporție de 80% , au apreciat că atelierul
s-a ridicat pe măsura așteptărilor avute.

Atelierul tehnic mecanică
În cadrul atelierului tehnic mecanică, participantele au aflat
despre:
Care este fluxul general al unei fabrici de ciment;
Cum se gestionează problemele tehnice;
Cum arată și funcționează utilajele;
Care sunt echipamentele folosite în procesul tehnic;
Care sunt tipurile de concasoare și tipurile de
mentenanță.
Participanții și-au propus să utilizeze informațiile aflate și să
le aplice în cadrul viitorului loc de muncă, în practică și la
facultate.

RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE
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Participantele, în proporție de 100%, au apreciat că atelierul
s-a ridicat pe măsura așteptărilor avute, precum reiese și din
graficul alăturat.
Printre aspectele cele mai plăcute de către participante au
fost menționate:
Aspectele practice;
Studiul de caz;
Exercițiile despre mentenanță.
Nu au fost prezentate aspect de îmbunătățit, participantele
considerând că totul a fost organizat foarte bine, iar că
invitații au dat dovadă de profesionalism.

Atelierul tehnic - mine
În cadrul atelierului tehnic mine, participantele au apreciat
deschiderea moderatorilor.
La întrebarea: “Evaluează în ce măsură ți-au fost satisfăcute
așteptările privind ACTIVITATEA MODERATORULUI, cu
calificative de la 1 la 5 unde 1 înseamnă că ești “Complet
nesatisfacut”, iar 5 că ești “Complet satisfăcut”,
participantele au apreciat în măsură satisfăcătoare și foarte
satisfăcătoare, abilitățile moderatorilor, Dragoș Arsene și
Florin Teusdea, din punct de vedere a următoarelor criterii:

Feedback-ul oferit mentorului, Florin Abrudan, a fost unul
preponderent satisfăcător și foarte satisfăcător.

Participanții și-au propus să utilizeze informațiile aflate și să
le aplice în cadrul viitorului loc de muncă, în practică și la
facultate.
Participantele, în proporție de 100%, au apreciat că atelierul
s-a ridicat pe măsura așteptărilor avute, precum reiese și din
graficul de mai jos.

Pregătirea moderatorului;
Implicarea în timpul evenimentului;
Gestionarea timpului alocat evenimentului;
Interacțiunea cu participanții;
Colaborarea cu celălalt moderator;
Atitudinea moderatorului.

RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE
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Atelierul tehnic - automatizări
În cadrul atelierului tehnic automatizări, participantele au
aflat despre:
Funcționalitatea automatizărilor;
Cum sunt aplicate cunoștințele de automatică în practică;
Cum au loc procesele de automatizare în cadrul
companiei Holcim;
Cum sunt folosite programele de către operatori;
Cum sunt corelate componentele între ele.

Participantele, în proporție de 80%, au apreciat că atelierul
s-a ridicat pe măsura așteptărilor avute, precum reiese și din
graficul de mai jos.

Participanții și-au propus să utilizeze informațiile aflate și
să le aprofundeze. Au aflat cum să utilizeze un program logic
care stă la baza funcționării senzorilor dintr-un utilaj.

Printre aspectele pe care participantele le-au apreciat sunt
studiul de caz și schema piramidală, iar în cazul aspectelor
plăcute cel mai puțin, notăm partea teoretică.

Feedback-ul oferit mentorului, Ovidiu Buduluca, a fost unul
preponderant satisfăcător și foarte satisfăcător.

După atelierele de soft și hard skills, au fost selectate 3 studente pentru a participa la programul de internship, în perioada 15 iulie - 15
octombrie, alături de mentorii Holcim.

REZULTATELE CERCETĂRII

demonstrează faptul că programul a avut un efect semnificativ
pozitiv asupra participantelor, prin prisma abilităților dobândite și a
informațiilor asimilate în cadrul atelierelor.
Analiza răspunsurilor oferite de către participante a arătat că
acestea consideră proiectul fiind unul oportun. Tinerele au înțeles
utilitatea programului și oportunitățile pe care acestea le oferă,
justificându-și participarea prin faptul că au avut ocazia să
cunoască profesioniști din domeniile tehnice, dar și pentru faptul că
au posibilitatea de a se înscrie la un program de internship în
domeniu lor de interes.

RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE
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TESTIMONIALE
Participarea la atelierele organizate de Școala de Valori miau plăcut foarte mult pentru că am avut ocazia să cunosc
persoane foarte interesante și prietenoase de la care am
avut multe de învățat și care m-au inspirat. A fost fascinant
să vedem utilajele folosite în industrie și modul lor de
funcționare în cadrul atelierelor de hard skills, dar și să ne
dăm seama care sunt valorile noastre personale și cum
putem să ne dezvoltăm pe plan personal. A fost o experiență
care m-a ajutat și îmi va fi utilă în continuare, atât pe plan
profesional, cât și personal.

M-am simțit foarte plină de energie în urma atelierelor și mau încurajat să mă implic activ în ele, acaparând-mi atenția
pe întreaga lor durată.

Florina Augusta Băldean, participantă

Maria Vaida, participantă

Am învățat multe chestii tehnice interesante din interiorul
firmei, dar și despre valorile fiecăruia și de ce sunt
importante, despre care nu aveam habar până acum. După
aceasta experiență o sa mă axez mai mult pe informațiile noi
aflate în cadrul atelierelor soft skills pentru a-mi alege
drumul în viață.

Personal, consider implicarea în acest program ca fiind o
reală șansă de dezvoltare. În cadrul programului, mi s-a
oferit oportunitatea de a interacționa cu mentori
excepționali, dar și de a cunoaște informații tehnice privind
domenii diferite de specializarea mea, ceea ce a fost de-a
dreptul încântător. Am manifestat un deosebit interes față
de aplicațiile din cadrul atelierelor soft skills și am fost plăcut
impresionată să-mi construiesc setul de valori ce îmi
ghidează existența, dar și să aflu nivelul intraprenorial al
mentalității mele. Recomand cu bucurie participarea în cadrul
proiectului #profesiibinecimentate și le mulțumesc tuturor
celor implicați pentru experiența inedită pe care mi-au oferito!
Îmi exprim toată gratitudinea și sunt recunoscătoare
proiectului #profesiibinecimentate. Datorită acestui proiect
am avut ocazia să particip la ateliere interesante care mi-au
captat atenția și interesul.
Astfel, în cadrul atelierelor technical skills m-am familiarizat
cu aspecte referitoare la domeniul mecanic, chimic și minier
ale companiei Holcim Romania, iar în cadrul atelierelor soft
skills am conștientizat care este importanța inteligenței
emoționale și am realizat că este de o importanță deosebită
ca valorile personale să coincidă într-o anumită măsură cu
valorile organizației, firmei, instituției unde activează o
persoană.

Cosmina Stalidi

Am învățat multe lucruri noi în câteva zile, de la persoane
calificate, dar și de la celelalte colege participante. Atelierele
tehnice m-au ajutat să văd atât procesul, cât și cum îmi pot
pune în aplicare gândirea logică, însă mi-au mai arătat că nu
există neapărat o rutină în acest domeniu, mereu trebui să
găsești soluții inovative și să îmbunătățești procesul.

De asemenea, am cunoscut traineri și specialiști din
domeniul ingineriei care ne-au prezentat informații utile și
care au putut răspunde destul de explicit la întrebările
acordate de participante.

Am aflat foarte multe lucruri noi de la trainingurile de soft
skill, multe tehnici pe care doresc să le experimentez și eu în
viitor, de exemplu tehnicile de public speaking și planul de
business. A fost un timp plăcut, dar cred că nu ar fi fost un
proiect atât de reușit fără oamenii faini pe care i-am întâlnit.
Am venit pentru a învăța ceva nou, însă am plecat atât cu
cunoștințe în plus, cât și cu prieteni de aici.

Cu respect, recunoștință și admirație, Marcelina Scutari

Alexandra Bartolomei

RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE
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ANALIZA SWOT A PROIECTULUI
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

participante active la atelier;
livrarea atelierelor adaptată la nevoile participanților;
implicarea unor specialiști din partea Holcim;
co-training mentor Holcim - facilitator Școala de Valori
în vederea menținerii interactivității sesiunilor;
profesionalismul invitatelor la webinar, discursuri
inspiraționale;
utilizarea webinariilor ca metoda inovativă de
promovare;
conținut educațional adaptat la nevoile participanților;
sustenabilitatea participării programul de internship;
colaborare apropiată dintre organizații și aliniere mod
de lucru;
planul de comunicare aprobat cu Holcim;

număr mic de participante înscrise;
calendarul proiectului nu a fost raportat la anul
universitar;
lipsa datelor statistice la nivel național cu privire la
numărul de studenți la specializările aferente;
calendarul atelierelor a coincis cu perioada sesiunii,
ceea ce a dus la rată de participare mai mică la ateliere;
defecțiuni tehnice la începutul webinariilor;

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

proiect pe termen lung, să lucrăm cu studenți din anul I
până termină facultatea, cu ateliere educaționale și
internship vara;
lipsa oportunităților de dezvoltare personală - programe
speciale pentru studentele la profilele targetate;
proiectul poate duce la creșterea notorietății, creșterea
brandingului;
corelarea nevoii de practică a studentelor cu structura
programului;

situația pandemică și volatilitatea cursurilor, schimbarea
calendarului universitar;
numărul mic de studente înscrise la profiluri tehnice;

RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE
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ECHIPA DE TRAINERI
Trainerii Școala de Valori

Teodora Mețiu
Fondatoarea Laboratorului de Dicție din România, promotorul Metodei de training
pentru formatori și vorbitori în public în 4 stiluri de Antrenament, Teodora a
contribuit la dezvoltarea personală și profesională a numeroase personalități
marcante. Teodora desfășoară sesiuni individuale, cursuri de public speaking,
având o experiență de peste 15 ani ca prezentator.

RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE
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Mentorii Holcim
FLORIN ABRUDAN

MOHAMMAD SAAD
Automation Engineer

Coordonator Calitate AFR

DRAGOȘ ARSENE

FLORIN TEUȘDEA

GEORGE LUCIAN MALANCU

Șef Mentenanță Mecanică,
Aleșd

Șef secție cariere argila/
gips Ciment Câmpulung

Șef Secție Cariera
Holcim Aleșd

ALIN FLORIN DEJEU

Inginer Mecanic în compartimentul
Mentenanță Preventivă

VASILE OVIDIU BUDULUCA
Inginer automatist,
Holcim Câmpulung

RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE
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ECHIPA DE PROIECT
SILVIA BOGDAN

ELENA VASILICĂ

Președinte Școala de Valori

Vicepreședinte Școala de Valori

OANA MĂTĂȘEL

BIANCA DINEA

Coordonator Traineri

RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE

GALINA MANOLE
Manager de proiect

Coordonator
Departament Cercetare
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DESPRE ORGANIZAȚIE

DESPRE HOLCIM

Școala de Valori este o organizație non-guvernamentală și
non-profit, înființată în 2009, care îi îndrumă pe tineri să-și
antreneze potențialul, astfel încât să-și dezvolte atitudini și
comportamente prosociale, care să îi ajute în viață, la școală
și în carieră.

Holcim (România) S.A. activează de peste 20 de ani în
sectorul materialelor de construcții din România. Compania
deţine 2 fabrici de ciment în Câmpulung şi Aleșd, o staţie de
măcinare, 18 staţii ecologice de betoane, 3 staţii de agregate,
2 staţii de lianţi speciali şi 3 terminale de ciment în Bucureşti,
Turda și Roman. Holcim are aproximativ 800 angajați în
România.

Misiunea sa este de a facilita un proces de conștientizare și
ghidare a tinerilor prin educație centrată pe valori, pentru ca
aceștia să devină creatorii propriilor lor vieți.
Prin programele noastre oferim tinerilor și profesorilor lor
experiențe de dezvățare a convingerilor și comportamentelor
disfuncționale și reînvățarea unor noțiuni care pun accentul
pe identificarea potențialul individual, dezvoltarea
competențelor pentru viață și creșterea abilității de a lucra
colaborativ, multidisciplinar și multigenerațional pentru a
transforma societatea actuală într-una centrată pe valori
sănătoase.

RAPORT PROFESII BINE CIMENTATE

Holcim România este membră a grupului LafargeHolcim, care
s-a născut în urma fuziunii între egali dintre Lafarge și
Holcim în 2015. Având peste 180 de ani de experiență
combinată, Grupul rezultat în urma fuziunii își propune să
între într-o nouă eră de tehnologii și inovații de vârf în
industria materialelor de construcții, pentru a face față
provocărilor secolului 21.
Grupul de companii Holcim România include Somaco Grup
Prefabricate (ce deține 5 fabrici de prefabricate și una de
BCA) și Geocycle România (cu 3 puncte de lucru pentru pretratarea deșeurilor).
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www.scoaladevalori.ro

