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Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 14 octombrie 2014
În data de 14 octombrie 2014, la sediul Patronatului Societăţilor din Construcţii (PSC) din Bucureşti, a avut loc
întâlnirea de lucru a Comitetului Partenerilor din cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell. Agenda de lucru a
vizat aspecte legate de stadiul activităţilor din cadrul proiectului şi planificarea activităţilor în perioada imediat
următoare, stadiul organizării celor două cursuri pilot pentru “Montator sisteme opace de termoizolare pentru
clădiri” şi pentru “Montator sisteme tâmplărie termoizolantă”, promovarea proiectului şi pregătirea pieţei
pentru aplicarea rezultatelor previzionate, analiza Panelului de Consultare din data de 24 septembrie 2014 de la
Ploieşti şi pregătirea Panelului de Consultare de la Craiova din data de 14 noiembrie 2014.

Seminar Naţional de Consultare ANC, 15-17
octombrie 2014, Sinaia
Proiectul BUILD UP Skills QualiShell a participat cu o
prezentare în cadrul Seminarului Naţional de Consultare
organizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări în
perioada 15-17 octombrie 2014 la Sinaia, în cadrul
proiectului "Implementarea Agendei Europene pentru
Educaţia Adulţilor".
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea
gradului de conştientizare a părţilor interesate şi a
beneficiarilor direcţi privind oportunităţile de învăţare în
rândul adulţilor la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare
ale României.

Prima Conferinţă Naţională a furnizorilor de formare profesională din România, 21
octombrie 2014, Bucureşti
În data de 21 octombrie 2014 proiectul BUILD UP Skills QualiShell a fost reprezentat şi a participat cu o
prezentare în cadrul Primei Conferinţe Naţionale a furnizorilor de formare profesională din România organizată la
Bucureşti de către Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională (APFFP) în cadrul proiectului
CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE!, ID 137421, cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului
constă
în creşterea
calității
serviciilor oferite de furnizorii de
formare profesională, membri ai
APFFP, prin implementarea unui
sistem de asigurare a calității în
formarea
profesională
și
promovarea învățării pe tot
parcursul vieții, în sprijinul unei
creșteri economice inteligente.

În cadrul evenimentului a fost distribuit FLYERUL destinat
furnizorilor de formare profesională continuă, realizat în cadrul
proiectului BUILD UP Skills QualiShell cu scopul implementării cu
succes a schemei naționale de calificare precum şi pentru
promovarea celor două noi calificări: “Montator sisteme opace de
termoizolare pentru clădiri” şi “Montator sisteme tâmplărie
termoizolantă”. Începând cu data de 10 septembrie 2014 furnizorii
de formare profesională se pot autoriza pentru cele două noi
calificări care au standard ocupaţional aprobat de către Autoritatea
Naţională pentru Calificări şi au fost introduse în Nomenclatorul
Calificărilor.

În luna octombrie 2014 au fost finalizate
două materiale adresate muncitorilor şi
firmelor de construcţii:
GHIDUL
PENTRU
VIITORUL
MONTATOR DE SISTEME DE
TÂMPLĂRIE TERMOIZOLANTĂ (STT)
GHIDUL
PENTRU
VIITORUL
MONTATOR DE SISTEME OPACE DE
TERMOIZOLARE PENTRU CLĂDIRI
(SOT)
Cele două materiale realizate în cadrul
proiectului BUILD UP Skills QualiShell au ca
scop stimularea calificării în cele două
meserii.
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