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La începutul lunii august 2014, în cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell au fost finalizate şi postate pe
website-ul proiectului o serie de livrabile precum:
O primă variantă a Manualului de curs - montatori sisteme de tâmplărie termoizolantă şi Ghidul pentru
Formatori aferente programei de pregătire teoretică şi practică a cursului de formare profesională pentru
calificarea „Montator sisteme tâmplărie termoizolantă”,
Raportul privind resursele interne și externe pentru formare și calificare în sectorul construcțiilor .
Tot în cursul lunii august a fost finalizată şi o primă variantă a Manualului de curs pentru montatorii de sisteme
opace de termoizolare pentru clădiri precum şi Ghidul pentru Formatori aferente programei de pregătire
teoretică şi practică a cursului de formare profesională pentru calificarea „Montator de sisteme opace de
termoizolare pentru clădiri”, materiale ce vor fi disponibile în curând pe website-ul proiectului.

VIITOARE SURSE DE FINANŢARE
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 - soluţie pentru asigurarea calităţii în
Construcţii
În data de 25 august 2014 versiunea oficială a Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru care Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritate de management, a fost transmisă Comisiei Europene.
Programul conţine 12 axe prioritare dintre care destinată eficienţei energetice în clădiri sunt: Axa prioritară 3
Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice şi Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
Programul Operațional Regional 2014-2020 are o alocare de 6,7 miliarde de euro, reprezentând sprijinul financiar al
Uniunii Europene prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
În elaborarea Ghidurilor Solicitantului ar trebui să se ţină cont de necesitatea introducerii criteriilor specifice de
calitate ca soluţie pentru asigurarea calităţii în construcţii.

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 - oportunitate pentru implementarea schemelor de
calificare
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de
către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin FSE în perioada 2007-2013.
Conform versiunii de lucru (iunie 2014) disponibilă pe website-ul Ministerului Fondurilor Europene, se va acorda
prioritate pentru:
o adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor,
o

creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale,
nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și
promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea
competențelor dobândite,

o

sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției
de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională,
precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de
învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme
de învățare duală și programe de ucenicie.

Prima Conferinţă Internaţională IEE QUALICHeCK

În data de 30 septembrie 2014 va avea loc la Bruxelles Prima Conferinţă Internaţională organizată în cadrul
proiectului IEE QUALICHeCK la care vor participa şi reprezentanţii proiectului BUILD UP Skills QualiShell.
Evenimentul oferă oportunitatea de a extinde dialogul privind aspecte de calitate şi conformitate pentru eficienţa
energetică în clădiri pornind de la rezultatele iniţiale obţinute în cadrul proiectului QUALICHeCK.
Pentru mai multe informaţii despre proiect vizitaţi:
http://qualicheck-platform.eu/
Pentru agenda evenimentului şi înregistrarea participării vă invităm să accesaţi:
http://qualicheck-platform.eu/2014/08/international-conference-2014/

Următorul eveniment planificat:
24 septembrie 2014 - Panel Consultare Ploieşti
Cu sprijinul Consiliului Judeţean Prahova şi al Primăriei Municipiului Ploieşti
Locaţie: sediul Consiliului Judeţean Prahova, Sala de Conferințe
Orele 09:00 – 16:00
Teme de discuţie:
Consecinţele utilizării forţei de muncă slab calificată/necalificată în realizarea lucrărilor de
reabilitare termică a clădirilor - Creşterea nivelului de calificare a muncitorilor ca soluţie pentru
creşterea eficienţei energetice a clădirilor;
Cerinţe de calitate – Introducerea cerinţelor de utilizare a personalului calificat în caietele de sarcini
pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor/ Introducerea criteriilor specifice de
calitate în ghidurile aferente programelor operaţionale pentru perioada 2014-2020;
Mecanisme de stimulare a parteneriatelor - Identificarea zonelor comune de interes între piaţa de
formare profesională şi piaţa muncii, a canalelor de comunicare între cele două părţi şi a surselor
de finanţare externe ce pot fi fructificate în cadrul unui parteneriat.
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