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Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 22 ianuarie 2015
În data de 22 ianuarie 2015, 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, stadiul organizării celor două cursuri pilot pentru “Montator sisteme opace de termoizolare pentru
clădiri” şi pentru “Montator sisteme tâmplărie termoizolantă”, promovarea proiectului şi pregătirea pieţei pentru
aplicarea rezultatelor previzionate, pregătirea întâlnirii pentru iniţierea şi dezvoltarea unui parteneriat pentru
calificarea forţei de muncă în construcţii în judeţul Dolj, din data de 27 ianuarie 2015.

Întâlnire Parteneriate Dolj, 27 ianuarie 2015
În data de 27 ianuarie 2014 la Hotel Plaza Craiova, Salonul Smarald, a
avut loc o întâlnire de lucru pentru iniţierea şi dezvoltarea unui
parteneriat experimental pentru calificarea forţei de muncă în
construcţii în judeţul Dolj, organizată în cadrul proiectului BUILD UP
Skills QualiShell. La eveniment au participat: consorţiul proiectului
alături de reprezentanţi ai companiilor din sectorul construcţii şi ai
producătorilor / furnzorilor de materiale / sisteme pentru construcţii şi
reprezentanţi ai învăţământului profesional şi tehnic din judeţul Dolj.
Evenimentul a fost structurat în 2 părţi:
Partea I: Sesiune de prezentări
 Prezentarea ofertei proiectului BUILD UP Skills QualiShell şi
structura parteneriatului propus
 Prezentarea surselor externe de finanţare pentru formarea
profesională în construcţii care ar putea fi fructificate în cadrul
parteneriatului şi a exemplelor de bune practici în formarea
profesională din România
Partea a II-a: Dezbatere interactivă
 Beneficii obţinute în urma formării profesionale a forţei de
muncă în construcţii. Beneficii pentru participanţii la un
parteneriat pentru educaţie.
 Nevoi si zone comune de interes între piaţa de formare şi
piaţa muncii. Cerere şi oferte ale actorilor implicaţi într-un
parteneriat pentru educaţie.
 Bariere (legislative, tehnice, financiare etc.) care împiedică
dezvoltarea şi funcţionarea parteneriatelor pe termen lung.
Analiza de soluţii posibile.
 Posibilităţi de agreare a unui acord de parteneriat local pentru
educaţia forţei de muncă în construcţii. Paşi de urmat.

În urma dezbaterii interactive au fost identificate o serie de BARIERE pentru care au fost propuse SOLUŢII posibile.
Bariere Legislative:
Contractul de sponsorizare care limitează cantitatea materialelor furnizate şi dezavantajează atât pe cel care trebuie
să primească materialele cât şi pe cel care pune la dispoziţie materialele consumabile pentru practică
Soluţii propuse:
 Un cadru legal pentru putea acorda materiale pentru construcţii pentru partea de prac=că → o bază legală
pentru oferirea de materiale de construcţii către şcoli sub altă formă decât ca sponsorizare – donaţie /
cofinanţare evidenţiată în proiecte realizate în cadrul parteneriatului.
Bariere Financiare:
Lipsa surselor de finanţare pentru formarea profesională în construcţii.
Soluţii propuse:
 Cofinanţarea pe proiect (prin punerea la dispoziţie a resurselor necesare de către unul sau mai mulţi
parteneri)
 Finanţare dintr-o sursă externă - Fonduri Europene (sursă temporară)
 Crearea unui fond pentru formarea profesională: fond constituit din contribuţii ale angajatului şi/sau
angajatorului, fonduri interne ale companiilor, contribuţie din partea firmelor de
construcţii, furnizorilor de materiale pentru construcţii etc. (sursa permanentă)
Bariere Tehnice:
Lipsa condiţiilor/criteriilor obligatorii pentru formatori
Soluţii propuse:
 Autorizare în baza standardelor ocupaţionale, ex. pentru formare montatori SOT - absolvirea de studii tehnice
de specialitate şi experienţa de minim doi ani pentru aplicaţiile practice
Altele:
Lipsa de capacitate a companiilor mici şi mijlocii din sectorul construcţiilor pentru a dezvolta parteneriate cu
furnizorii de formare
Soluţii propuse:
 Necesitatea asocierii companiilor de construcţii pentru sprijinirea acestor parteneriate
“Pirateria" pe piaţa formării profesionale
Soluţii propuse:
 Registru Naţional al Persoanelor Calificate - facilitarea accesului angajatorilor la personal calificat în funcţie de
nevoile şi necesarul manifestat de companiile din sector
Lipsa cererii pentru calificări din construcţii
Soluţii propuse:
 Specializarea şcolilor profesionale şi tehnice pe un singur domeniu (de exemplu, construcţii)
 Dotarea şcolilor cu materiale necesare pentru partea de instruire practică/ pentru crearea de laboratoare

Curs pilot Montator sisteme tâmplărie termoizolantă (STT)
Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă (PTTT),
membru în consorţiul proiectului BUILD UP Skills QualiShell
este autorizat din data de 30 octombrie 2014 să organizeze
programe de formare profesională continuă pentru ocupaţia
“Montator Sisteme Tâmplărie Termoizolantă” (STT).
Cursul pilot pentru testarea materialelor elaborate în cadrul
proiectului BUILD UP Skills QualiShell a început la finele anului
trecut, în data de 10 decembrie 2014. Programa de formare are
un număr de 720 ore din care 480 ore sunt alocate pregătirii
practice şi 240 ore pregătirii teoretice.
Cursanţii au fost recrutaţi de la firme cu domeniul de activitate în montajul tâmplăriei din judeţele Timiş, Călăraşi şi
din Bucureşti. Dintr-un număr de 23 de persoane înscrise să urmeze cursul au fost selectaţi 16 angajaţi. Fiecare
cursant îşi desfăşoara pregătirea practica la locul de muncă.
Începând din luna martie 2015 toţi cursanţii vor lucra în Bucureşti, pe un şantier deschis, la o clădire de birouri din
cartierul Aviaţiei, lângă Promenada Mall. Tot pe şantier, pe lângă pregătirea practică se va desfăşura şi activitatea
de livrare a cursului teoretic, într-un container de birou.
Cursul se va finaliza în luna mai 2015 când se va susţine şi evaluarea finală. Persoanele admise obţin Certificat de
Calificare pentru ocupaţia “Montator Sisteme Tâmplărie Termoizolantă”.

Curs pilot Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri (SOT)
Asociaţia QETICS, membru în consorţiul proiectului BUILD UP Skills QualiShell şi
responsabil cu desfăşurarea cursului pilot pentru ocupaţia “Montator sisteme opace de
termoizolare pentru clădiri” (SOT) a depus în data de 16 ianuarie 2015 dosarul de
autorizare ca furnizor de formare profesională continuă pentru ocupaţia Montator SOT
şi este în faza de pregătire a cursului.

Următoarele evenimente planificate în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell:
16 aprilie 2015 – Workshop Regional Timișoara
22 mai 2015 – Seminar Final Bucureşti
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