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Panel de Consultare Locală Galaţi, 16 mai
2014
În data de 16 mai 2014 la Hotel Vega Galaţi, Sala de
Conferinţe, a avut loc al treilea Panel de Consultare
organizat în cadrul proiectului BUILD UP Skills
QualiShell.
Întâlnirea a avut ca scop prezentarea stadiului actual al
implementării proiectului precum şi creşterea nivelului
de implicare şi conştientizare a membrilor PNC în
procesul de califcare a forţei de muncă în construcţii.
La eveniment au participat: consorţiul proiectului
alături de reprezentanţi ai companiilor din sectorul
construcţiilor, reprezentanţi ai furnizorilor de cursuri
de formare profesională, ai învăţământului universitar
şi profesional şi tehnic, arhitecţi şi reprezentanţi ai
autorităţilor locale, în total numărul participanţilor
fiind de 37 de persoane.

Evenimentul a fost structurat în 2 părţi: o sesiune de
prezentare a activităţilor desfăşurate în proiect şi o
dezbatere interactivă ce a avut ca teme de discuţie:
Tema 1: Schema de calificare pentru Montator
Sisteme Opace de Termoizolare a anvelopei clădirilor
şi pentru Montator Sisteme Tâmplărie Termoizolantă
- aplicabilitate pe piaţa muncii, corelarea ocupaţiei
cu ocupaţii din alte grupe şi din grupa de bază,
accesul la ocupaţii de un nivel superior prin sistemul
de credite transferabile.
Tema 2: Stimularea parteneriatelor în vederea
implementării schemelor de calificare – Identificarea
zonelor comune de interes între piaţa de formare şi
piaţa muncii. Modele de succes.

Vizită Şantier de Construcţii Brăila, 16 mai
2014
Tot în ziua de 16 mai, în prealabil panelului de
consultare, echipa proiectului împreună cu
reprezentanţii unor companii de construcţii din Galaţi,
au vizitat un şantier pentru o clădire cu destinaţia
sănătate, în care se desfăşoară lucrări de modernizare
termică a anvelopei.
În cadrul lucrării respective a fost adoptată soluţia
clasică de reabilitare în straturi (amorsă, polistiren
expandat, tencuială de suprafaţă, plasă, tencuială /
vopsea decorativă), reabilitarea fiind executată de o
echipă formată din aproximativ 40 de lucrători dintre
care doar 40% personal calificat cu acte doveditoare.

PROBLEME MAJORE IDENTIFICATE:
personal majoritar necalificat → reticienţa
lucrătorului în a obţine o certificare a
calificării;
lipsa prezenţei proiectantului în şantier;
lipsa de fonduri pentru susţinerea calificării
personalului.

În luna mai 2014 a fost finalizat Ghidul orientativ pentru dezvoltarea
şi implementarea schemei de calificare, elaborat în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell. Materialul este adresat atât muncitorilor
din sectorul construcțiilor care doresc să își certifice competențele
profesionale, cât și furnizorilor de formare profesională care doresc să
se autorizeze în vederea furnizării de cursuri de formare profesională
pentru adulți.

Participare Conferinţă de Lansare Proiect S.M.A.R.T., 28 mai 2014, Bucureşti
În data de 28 mai 2014, proiectul BUILD UP Skills QualiShell a fost reprezentat în cadrul Conferinţei de Lansare a
proiectului S.M.A.R.T. – “Set de Măsuri pentru Angajaţi – Reafirmare prin Training”, implementat în perioada mai
2014 – octombrie 2015 de către TUV Rheinland România în parteneriat cu Pluri Consulting Grup.
Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare a angajaţilor care lucrează în domeniul
construcţiilor şi domenii conexe din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov în
scopul obţinerii de către angajaţi a unor calificări complete şi actuale.
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