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Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 3 decembrie 2013
În data de 3 decembrie 2013, 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 – Schema naţională
de calificare pentru forţa de muncă din construcţii pentru realizarea de anvelope de înaltă performanţă ale
clădirilor".
Agenda de lucru a vizat aspecte legate de: întâlnirea EU Exchange de la Bruxelles din perioada 26-28 noiembrie
2013 (a 5-a întâlnire cu echipele proiectelor BUILD UP Skills Pilon I şi prima întâlnire a coordonatorilor proiectelor
din Pilonul II), stadiul activităţilor din cadrul proiectului QualiShell şi pregătirea panelului de consultare din data de
4 decembrie 2013.

Primul Panel de Consultare Locală, 4 decembrie
2013, Bucureşti
În data de 4 decembrie 2013, la Hotel Howard
Johnson Bucureşti, sala Florida, a avut loc primul
Panel de Consultare, organizat în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell.
Consultarea a avut ca scop stabilirea direcţiilor pentru
elaborarea analizei ocupaţionale, în vederea definirii
competenţelor necesare celor două scheme naţionale
de calificare: pentru montatorii de sisteme de
termoizolare a anvelopei opace şi pentru montatorii
de sisteme de tâmplărie termoizolantă, corelate cu
cerinţele europene în domeniu.
Consultarea pieţei construcţiilor este esenţială pentru
realizarea unei imagini corecte asupra conţinutului
ocupaţiilor, pornind de la realitatea practicării
acestora în şantierele de construcții conform
cerinţelor angajatorilor.

Pentru informaţii
suplimentare accesaţi
pagina web a
proiectului:
http://www.ieerobust.ro/qualishell/

Alături de membrii consorţiului proiectului au participat la
eveniment reprezentanţi ai unor firme de construcţii din
România, în total numărul participanţilor fiind de
aproximativ 30 de persoane.
Panelul a fost structurat în două părţi: o sesiune plenară
în care au fost prezentate aspecte legate de metodologiile
de elaborare a analizelor ocupaţionale, a standardelor
ocupaţionale
şi
a
calificărilor
profesionale
corespunzătoare şi o sesiune interactivă moderată de
reprezentantul Comitetului Sectorial în Construcţii, care a
avut la bază chestionarul elaborat în vederea obţinerii
informaţiilor necesare pentru realizarea analizei
ocupaţionale pentru cele două arii ocupaţionale abordate
în cadrul proiectului.
Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 19 decembrie 2013
În data de 19 decembrie 2013, la sediul PSC din Bucureşti, a avut loc ultima întâlnire de lucru din anul 2013, a
Comitetului Partenerilor din cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell.
Subiectele dezbătute au vizat: analiza stadiului lucrului în proiect pe pachete de lucru, stadiul pregătirii vizitei
externe de studiu din luna martie 2014 precum şi organizarea workshop-ului regional de la Cluj-Napoca din data
de 21 martie 2014.

Primul Seminar Regional
21 martie 2014, Cluj-Napoca
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