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Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 13 februarie 2014
În data de 13 februarie 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 – 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 stadiul activităţilor din cadrul proiectului, pregătirea vizitei de studiu din
Spania în perioada 4-7 martie 2014, precum şi pregătirea primului workshop regional de la Cluj-Napoca din data de
21 martie 2014.
Gazda vizitei de studiu din Spania este Fundacion Laboral de la Construccion, o organizaţie paritară non-profit cu
sediul în Madrid, creată de către partenerii sociali (sindicate şi asociaţii patronale) reprezentativi pentru sectorul
construcțiilor din Spania, al cărei obiectiv principal îl reprezintă profesionalizarea sectorului construcţiilor şi
promovarea calităţii în construcţii.
În urma întâlnirii din 13 februarie 2014 a fost finalizată agenda vizitei de lucru din Spania, pe baza unui set de 12
întrebări pregătitoare pentru discuţiile din cadrul vizitei, propus de către Autoritatea Naţională pentru Calificări şi de
către Comitetul Sectorial în Construcţii.

Întrebări pregătitoare vizită de studiu Spania
1. Câte niveluri de calificare există în Spania? Care dintre acestea sunt folosite pentru calificarile dobândite în
formarea profesională?
2. Este folosită clasificarea ISCO 08 pentru a gestiona ocupaţiile? Există o procedură anume pentru a se
intoduce din piaţa muncii o ocupaţie nouă? Care este/sunt organismul/organismele care avizează/aprobă
introducerea ocupaţiei noi?
3. Există vreo diferenţă între conceptul de ocupaţie şi conceptul de calificare?

4. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o persoană care provine din piaţa muncii (a absolvit învăţământul
obligatoriu, a intrat pe piaţa muncii dar nu are calificare dovedită print-un certificat de calificare) pentru a
participa la un program de formare profesionlă finalizat cu certificat de calificare?
5. Cât durează un program de formare profesională din domeniul construcţiilor pentru o persoană care
provine din piaţa muncii?
6. Pentru a dezvolta programa de pregătire pentru un program de formare profesională aveţi la baza un
referenţial (standard ocupaţional) unde sunt evidenţiate competenţele profesionale?
Daca da, cine defineşte aceste competenţe? Cine le aprobă?
7. Folosiţi informaţiile din Portatul ESCO?
8. Ce condiţii trebuie să îndeplinească un furnizor de formare profesională pentru a fi autorizat să livreze
un program de formare profesională finalizat cu certificate de calificare?
9. Există calificări din domeniul construcţiilor care solicită cerinţe speciale la formare sau la practicare?
10. Există un sistem de urmărire şi trasabilitate a formării profesionale pentru un muncitor din sectorul de
construcţii din Spania? (un document sau o bază de date centralizată unde pot fi urmărite programele de
formare pe care le-a urmat persoana respectivă, angajatorii pot verifica unde a lucrat etc.). Dacă răspunsul
este ”DA”, în ce constă acesta şi cum funcţionează?
11. Există un sistem de evaluare şi recunoaştere a competenţelor dobândite în context non-formal sau
informal? Cum funcţionează?
12. Formarea profesionala continuă în Spania este centrată pe autorizarea furnizorilor de formare sau pe
autorizarea programelor de formare? În ce constă procesul de autorizare şi care sunt cerinţele?

Studiu Formare Profesională
În data de 26 februarie 2014, membrii Platformei Naţionale pentru Calificare au fost invitaţi să participe la un
studiu cu privire la procesul de formare profesională în domeniul construcțiilor, care își propune să identifice
mijloace accesibile care să vină în sprijinul implementării schemei de calificare.

Au fost elaborate 3 variante de chestionar în funcţie de specificul activității fiecărui membru al platformei: pentru
angajatori, angajaţi şi pentru furnizorii de cursuri de formare profesională.
Daca nu aţi participat deja la acest studiu, vă rugăm să completaţi chestionarele de mai jos până la data de 30
aprilie 2014, alegând varianta potrivită în funcție de specificul activității dumneavoastră:
Pentru ANGAJATORI click aici
Pentru ANGAJAŢI click aici
Pentru FURNIZORI DE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ click aici

VĂ MULŢUMIM!

Următoarele evenimente planificate:
21 martie 2014 – Workshop Regional Cluj-Napoca
15 aprilie 2014 – Panel Consultare Sibiu
Pentru informaţii
16 mai 2014 – Panel Consultare Galaţi
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