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Eveniment de Presă, 1 iulie 2014,
Bucureşti
În data de 1 iulie 2014 în cadrul proiectului BUILD UP
Skills QualiShell, a fost organizat un eveniment de
presă la sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii
din Bucureşti, ce a avut ca temă: Dezvoltarea
sectorului construcţii şi importanţa calificării forţei de
muncă din domeniu pentru asigurarea calităţii
lucrărilor în construcţii.
Obiectivul evenimentului a constat în informarea
publicului larg cu privire la importanța calificării forței
de muncă din sectorul construcții ca soluție pentru
asigurarea calității și sustenabilității lucrărilor de
reabilitare termică şi se subscrie principalei măsuri
cuprinse în Strategia Guvernului României pentru
mobilizarea investiţiilor în renovarea fondului de
clădiri rezidenţiale şi comerciale, atât publice cât şi
private, existente la nivel naţional şi anume
„intensificarea campaniilor de informare a populaţiei
şi a mediului de afaceri”.

La eveniment au participat: membrii consorţiului
proiectului alături de o serie de jurnalişti,
reprezentanţi ai unor publicaţii de specialitate.
Evenimentul s-a desfăşurat sub forma unei discuţii
interactive între jurnaliştii prezenţi şi reprezentanţii
proiectului, şi a vizat subiecte precum: calitatea
lucrărilor în construcţii şi stimularea calificării forţei
de muncă şi formularea mesajelor către actorii
principali.
Ca urmare a evenimentului de presă, două interviuri
cu reprezentanţii proiectului au fost difuzate în
cadrul unor emisiuni radio, două interviuri vor fi
publicate în presa scrisă şi un număr de şapte articole
au fost publicate în presa online de specialitate.

Articole apărute în presa online:
Agenda Constructiilor
Agerpres
Arena Constructiilor
CPI.imobiliare.ro
Focus-energetic.ro
Manager.ro
Yahoo News

Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 28 iulie 2014
În data de 28 iulie 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. Agenda de lucru a vizat
aspecte legate de stadiul activităţilor din cadrul proiectului, aspecte cheie în organizarea cursurilor pilot şi
planificarea activităţilor în perioada imediat următoare, pregătirea Panelului de Consultare din data de 24
septembrie 2014 de la Ploieşti.
În luna iulie 2014 au fost finalizate manualele de curs pentru cele două ocupatii abordate în cadrul proiectului,
respectiv: Montator Sisteme de Tâmplărie Termoizolantă şi Montator Sisteme Opace de Termoizolare pentru
Clădiri. Cele două materiale vor fi disponibile în curând pe website-ul proiectului.

În data de 16 iulie 2014, proiectul BUILD UP Skills QualiShell a fost reprezentat şi promovat în cadrul Conferinţei de
lansare a proiectului "Califică-te! Dă-ţi o şansă la o viaţă mai bună!".
Proiectul este implementat de Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor în parteneriat cu Patronatul Producătorilor de
Tâmplărie Termoizolantă şi Patronatul Societăţilor din Construcţii şi îşi propune evaluarea şi certificarea
competenţelor profesionale pentru 150 de angajaţi din domeniul tâmplăriei termoizolante pentru calificările de
"Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice" şi "Confecţioner geam termoizolator".
La eveniment au participat: reprezentanţi ai autorităţilor locale, instituţii publice, reprezentanţi ai firmelor
interesate de serviciile de ocupare furnizate, furnizori de formare profesională, reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai
patronatelor, sindicatelor şi federaţiilor din domeniu.

Activităţi planificate:
Primele cursuri pilot pentru
Montator Sisteme Opace de Termoizolare pentru Clădiri
şi
Montator Sisteme de Tâmplărie Termoizolantă
începând cu luna august 2014 (tbc.)

Următorul eveniment planificat:
24 septembrie 2014 - Panel Consultare Ploieşti

Pentru informaţii
suplimentare accesaţi
website-ul
proiectului:
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