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Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 22 ianuarie 2014
În data de 22 ianuarie 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 care va avea loc la ClujNapoca în data de 21 martie 2014.

Întâlnirea Comitetului Naţional Consultativ, 28
ianuarie 2014

În data de 28 ianuarie 2014, la sediul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din
Bucureşti, sala de Consiliu, a avut loc a doua întâlnire
a consorţiului proiectului BUILD UP Skills QualiShell cu
membrii Comitetului Naţional Consultativ.
Întâlnirea a avut ca scop prezentarea stadiului actual
în elaborarea Schemei naționale de calificare pentru
forța de muncă din construcții pentru realizarea de
anvelope de înaltă performanță ale clădirilor precum
şi analiza oportunităților existente în perioada
următoare
pentru
implementarea
acțiunilor
prevăzute în cadrul Foii de Parcurs pentru calificarea
forței de muncă în construcții – BUILD UP Skills
România.

Tot în cadrul întâlnirii din 28 ianuarie 2014 a fost supusă discuţiilor şi o variantă în lucru a programei de formare
profesională pentru cele două ocupaţii abordate în cadrul proiectului şi anume: Curriculum pentru Montator
Sisteme Opace de Termoizolare şi Curriculum pentru Montator Sisteme Tâmplărie Termoizolantă. În urma
consultărilor cele două documente au fost finalizate şi pot fi descărcate accesând secțiunea ‚Rezultate’ din
cadrul website-ul proiectului: http://www.iee-robust.ro/qualishell/rezultate.php

Primul Workshop Regional
21 martie 2014, Cluj-Napoca
Hotel City Plaza, sala Ballroom
Al doilea Panel de Consultare Locală
15 aprilie 2014, Sibiu
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proiectului:
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