Build-Up Skills România
Platforma și foaia de parcurs pentru calificarea forței de muncă necesare în domeniul eficienței energetice
și utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 (ROBUST)

Al treilea Workshop Regional
16 noiembrie 2012
TIMIȘOARA, Hotel „Timișoara” – sala Londra

AGENDA
Membrii Platformei Naționale de Calificare (PNC), Comitetul partenerilor /
Consorțiul Proiectului
Scop:
Consultare națională și la nivelul Macroregiunii 4 (Sud Vest şi Vest),
fundamentarea liniilor strategice necesare elaborării foii de parcurs la nivel
național, pe baza decalajelor și barierelor identificate în cadrul analizei situației
actuale la nivel național a sectorului construcțiilor din punct de vedere al formării
profesionale continue și al instruirii, al performanței energetice si al contribuției
necesare pentru a se atinge țintele fixate pentru anul 2020.
Rezultate aşteptate:
 Identificarea de măsuri prioritare și a celor mai bune practici pentru eliminarea
barierelor și decalajelor privind calificarea forței de muncă în sectorul
construcțiilor, în vederea elaborării foii de parcurs pentru 2020+
 Definirea de linii strategice privind actualizarea sistemului de calificare a forței
de muncă în construcții pentru domeniile EE și SRE și identificarea
instrumentelor de monitorizare relevante
 Aspecte specifice pentru Regiunea 4 (Sud Vest şi Vest) în domeniul abordat
Participanți:

08:30 – 09:00

Înregistarea participanților

Sesiune plenară: 9:00 – 10:10
09:00 – 09:10

Cuvânt de deschidere

09:10 – 09:20

Prezentarea activității proiectului BuildUp Skills România – ROBUST în primele
12 luni – obiective, platformă de consultare, rezultate
(reprezentant URBAN-INCERC, Lider de proiect)

09:20 – 09:30

Principii pentru definirea strategiei privind calificarea forței de muncă în
construcții pentru îndeplinirea obiectivelor EE și SRE și conținut preconizat al
foii de parcurs în contextul actual și al așteptărilor la nivel european
(reprezentant URBAN-INCERC, Lider de proiect)

09:30 –09:55

Prezentarea facilităților de finanțare a energiei durabile pentru IMM din
România (UE BERD - RoSEFF) și preocupări pentru asigurarea calității
proiectelor prin cerințe de calificare a forței de muncă privind EE și SRE
(reprezentant RoSEFF – confirmare în așteptare)

09:55 – 10:00

Prezentarea modului de organizare a sesiunilor interactive și a temelor de
discuție, împărțirea pe grupuri de lucru
(reprezentant BDG , membru al consorțiului)

10:00 – 10:20

Pauză cafea

Sesiuni Interactive:
Sesiunea I:
10:20 – 12:00

Stabilirea direcțiilor strategice pentru diminuarea decalajelor și eliminarea
barierelor identificate cu privire la calificarea forței de muncă în construcțiilor
în domeniul EE și utilizării SRE
Activitatea se va defășura în cadrul a 3 - 4 grupuri de lucru mixte, moderate de
membrii echipei proiectului

12:00 – 12:15

Pauză cafea

Sesiunea II:
12:15 - 13:30

Definirea strategiei de calificare: aspecte specifice la nivel local sau regional cu
privire la necesitatea calificării forței de muncă în domeniul eficienței
energetice și utilizării surselor regenerabile de energie în clădiri – comunicarea
între nivelul local/regional și cel central; comunicarea/colaborarea între
sectorul construcțiilor, autorități relevante pentru utilizarea energiei în clădiri
și actori cheie în domeniile calificării forței de muncă / pregătirii profesionale /
educației
Activitatea se va defășura în cadrul a 3 - 4 grupuri de lucru mixte, moderate de
membrii echipei proiectului

Sesiune comună:

13:30 – 14:00

13:30 – 13:50

Prezentarea rezultatelor dezbaterilor pe sesiuni și grupuri de lucru, aspecte
majore de luat în considerare în definirea strategiei naționale de calificare și a
foii de parcurs
(raportori – moderatori ai grupurilor de lucru)

13:50 – 14:00

Concluziile întâlnirii (reprezentant MDRT / reprezentant lider de proiect).

14:00 – 15:00

Masa de prânz

