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Teraplast a accesat fonduri europene pentru instruirea angajatilor 

 

Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme integrate in domeniul instalatiilor si 

constructiilor, implementeaza, in perioada iunie 2010 – august 2011, trei proiecte cofinantate 

din Fondul Social European, prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013, “Investeste in oameni!”. Valoarea totala eligibila a celor trei proiecte este 

de peste 1,6 milioane de lei, din care suma nerambursabila va fi de 1,17 milioane lei. 

Florin Urîte, director general Teraplast: “Instruirea si formarea continua a angajatilor nostri 

este un punct important in strategia noastra de dezvoltare, tocmai de aceea in fiecare an incercam sa 

alocam sumele necesare pentru realizarea obiectivelor pe acest segment. Compania noastra are 

experienta de cativa ani in programe de instruire a angajatilor, acestea derulandu-se printr-un 

departament specializat, care se ocupa cu organizarea de traininguri pe tehnologii de ultima 

generatie, cunoastere sisteme sau tehnici de vanzari". 

In cadrul celor trei proiecte cu finantare europeana, implementate de Teraplast, vor fi 

instruiti peste 300 de angajati ai companiei din toata tara.    

Proiectul „Siguranta si sanatatea angajatilor nostri - o prioritate manageriala”, a carui 

implementare a demarat in iunie 2010 si se va derula pe o perioada de 12 luni,  isi propune sa 

realizeze continuarea instruirii interne a personalului companiei Teraplast in probleme legate de 

sanatatea si siguranta la locul de munca. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei 

culturi de prevenire cu impact pozitiv asupra sanatatii si sigurantei angajatilor proprii.  

Cel de-al doilea proiect „O forta de vanzari profesionista pentru reusita in afaceri 

performante si competitive!„ isi propune sa realizeze continuarea instruirii personalului companiei 

prin cursuri de perfectionare care se adreseaza personalului din departamentul de vanzari. Proiectul a 

inceput in luna iulie 2010 si va dura 10 luni, iar obiectivul general al programului este crearea unei 

forte de vanzari profesionista care sa raspunda cerintelor actuale ale pietei. 

Ultimul proiect aflat in implementare in compania Teraplast a inceput in luna august 2010 si 

se va derula pe o perioada de 12 luni. Programul „Management performant, cale sigura pentru 

succesul companiei!" isi propune sa realizeze instruirea personalului companiei, de aceasta data 

prin cursuri de perfectionare/specializare care se adreseaza personalului din middle si top 

management.  



 

 

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea culturii performantei, prin implementarea 

unui sistem de management performant orientat pentru imbunatatirea continua a proceselor.  

 

 

Detalii Teraplast:  

 

Compania Teraplast face parte din Grupul Teraplast Bistriţa, care mai include pe langa Teraplast si 

subsidiarele sale Plastsistem şi Politub. Subsidiara Plastsistem produce panouri sandwich si structuri 

metalice pentru construcţii comerciale şi industriale, iar Politub produce tuburi din polietilenă pentru 

reţelele de gaz şi apă.  

Compania Teraplast este unul dintre cei mai important furnizori de solutii si sisteme in domeniul 

constructiilor, instalatiilor si amenajarilor din Romania, fiind in prezent lider pe piata locala de tubulatura 

PVC cu o cota de 42%. Portofoliul de produse Teraplast acopera toata gama instalatiilor (mai putin cele 

de incalzire si ventilatie), permitand vanzarea de sisteme complete de solutii. Gama  de produse Teraplast 

este structurata pe noua sisteme si anume: sistemul de alimentare cu apa, sistemul de canalizari 

exterioare, sistemul de canalizari interioare, sistemul de decoratiuni si amenajari interioare si exterioare, 

sistemul de profile PVC pentru tamplarie, granule din PVC, sistemul de cahle din teracota, sistemul electric 

si sistemul TeraGlass (ferestre si usi din PVC si aluminiu).  

Incepand din 2 iulie 2008 compania Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul TRP, 

iar din aprilie 2009 compania a fost inclusa in componenta indicelui BET-XT. Principalii actionari ai 

companiei, la data de referinta 30 iunie 2010, sunt Dorel Goia (34,27%),  SIF Banat-Crisana (10,48%) si 

Emanoil Viciu (10,15%). 

 

 
 
Detalii de contact: 
  
Anca Rif  
Manager de comunicare si relatia cu investitorii  
Tel: +40-752-101.639  
Email: anca.rif@teraplast.ro 
Web: www.teraplast.ro 

 

 

 


