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8 aprilie 2014
În data de 8 aprilie 2014, la sediul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, Sala de Consiliu, a
avut loc Întâlnirea Comitetului Naţional Consultativ
organizată în cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell.
Întâlnirea a avut ca scop prezentarea stadiului actual al
implementării proiectului BUILD UP Skills QualiShell
precum și analiza de noi oportunități de finanțare la nivel
național și european pentru implementarea acțiunilor
prevăzute în cadrul Foii de Parcurs pentru calificarea
forței de muncă în construcții – BUILD UP Skills România.

Panel de Consultare Sibiu, 15 aprilie
2014
În data de 15 aprilie 2014 la Hotel Ibis Sibiu, sala
Faust, a avut loc al doilea Panel de Consultare
organizat în cadrul proiectului BUILD UP Skills
QualiShell.
La eveniment au participat: consorţiul proiectului,
reprezentanţi ai companiilor din sectorul
construcţiilor şi reprezentanţi ai furnizorilor de
programe de formare profesională, în total
numărul participanţilor fiind de 27 de persoane.
Evenimentul a fost structurat în 3 părţi: o sesiune
plenară în care au fost prezentate obiectivele şi
stadiul actual al proiectului, precum şi conceptul
de schemă calificare - elemente componente,
urmată de o dezbatere interactivă şi de o lecţie
demonstrativă.

Dezbaterea interactivă a avut ca teme:
Tema 1: Schema de calificare pentru Montator Sisteme Opace de Termoizolare pentru Clădiri şi pentru Montator
Sisteme Tâmplărie Termoizolantă - aplicabilitate pe piaţa muncii, corelarea ocupaţiei cu ocupaţii din alte grupe şi din
grupa de bază, accesul la ocupaţii de un nivel superior prin sistemul de credite transferabile.
Tema 2: Stimularea parteneriatelor în vederea implementării schemelor de calificare – Identificarea zonelor comune
de interes între piaţa de formare şi piaţa muncii. Modele de succes.

Lecţia demonstrativă a avut ca temă: Proiectarea
proceselor formative şi a materialelor de curs pentru
Montator Sisteme Opace de Termoizolare pentru Clădiri
şi pentru Montator Sisteme Tâmplărie Termoizolantă şi
s-a desfăşurat în continuarea panelului de consultare, în
intervalul orar 14:00-16:00, la sediul Academiei de
Mortare Lasselsberger-Knauf din str. Înfrăţirii, nr. 47,
Sibiu.
La lecţia demonstrativă au participat consorţiul
proiectului împreună cu reprezentanţi ai companiilor din
construcţii şi ai furnizorilor de programe de formare
profesională.
Din cadrul modulului "Desfăşurarea activităţilor de
montare a stratului termoizolant" a fost ales grupul de
lecţii: Soluţii de racordare ale Sistemelor SOT cu sistemul
STT precum şi cu alte sisteme.

Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 25 aprilie 2014
În data de 25 aprilie 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, analiza
Panelului de Consultare din data de 15 aprilie 2014 de la Sibiu, pregătirea Panelului de Consultare din data de 16 mai
2014 de la Galaţi şi analiza oportunităţii organizării unei mese rotunde în „Săptămâna Energiei Sustenabile” din
perioada 23-27 iunie 2014.

Următorul eveniment planificat:
16 mai 2014 – Panel Consultare Galaţi
Hotel Vega, Sala de Conferinţe
11:00 – 15:00
AGENDA
11:00 – 11:30
11:30 – 11:40

11:40 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:45
Tema 1:

Tema 2:
14:45 – 15:00

Înregistrarea participanților
Cuvânt de deschidere
(reprezentant Autoritatea Naţională pentru Calificări/
reprezentant Consiliul Judeţean Galaţi – tbc.)
Prezentarea obiectivelor şi a stadiului actual al proiectului BUILD UP Skills QualiShell
(reprezentant URBAN-INCERC, Coordonator proiect)
Prezentarea conceptului de schemă calificare, elemente componente (reprezentant Comitetul
Sectorial în Construcții, membru al consorțiului reprezentant PSC, membru al consorțiului)
Masa de prânz
Dezbatere Interactivă
Schema de calificare pentru Montator Sisteme Opace de Termoizolare pentru Clădiri şi pentru
Montator Sisteme Tâmplărie Termoizolantă - aplicabilitate pe piaţa muncii, corelarea
ocupaţiei cu ocupaţii din alte grupe şi din grupa de bază, accesul la ocupaţii de un nivel
superior prin sistemul de credite transferabile.
Stimularea parteneriatelor în vederea implementării schemelor de calificare – Identificarea
zonelor comune de interes între piaţa de formare şi piaţa muncii. Modele de succes.
Concluzii

Pentru informaţii
suplimentare accesaţi
website-ul
proiectului:

Contact
Coordonator proiect
INCD URBAN-INCERC
Horia Petran
Tel: 021 255 08 35
E-mail: hp@incerc2004.ro

Responsabil comunicare
Business Development Group
Narcisa Silion
Tel: 021 317 98 70
E-mail: buildupskills@bdgind.ro

http://www.ieerobust.ro/qualishell/

