BUILD UP Skills QualiShell
Schema națională de calificare pentru forța de muncă din construcții
pentru realizarea de anvelope de înaltă performanță ale clădirilor

Seminar Național
1 Noiembrie 2013
Hotel Howard Johnson - Sala Platinum

AGENDA
Participanți:

Membrii Platformei Naționale pentru Calificare (PNC), Comitetul partenerilor /
Consorțiul Proiectului
Scop:
Lansarea oficială a proiectului și reactivarea PNC în contextul proiectului, prezentarea
obiectivelor și stabilirea modului de lucru, beneficiile consultării în cadru organizat
(PNC), contribuția așteptată din partea proiectului BUILD UP Skills QualiShell.
Rezultate aşteptate:
 Schimb de informații și experiență privind cerințele și necesarul de calificare a forței
de muncă în sectorul construcțiilor: cerințe ale angajatorilor, disponibilitatea
angajaților de a participa în procesul FPC, resurse interne oferite de angajator și
resurse externe necesare,
 Schimb de informații și experiență privind adecvarea cadrului procedural pentru
schemele de calificare abordate și competențe existente/necesare pentru montatorii
de sisteme de termoizolare (ETICS) și de sisteme de tâmplărie termoizolantă,
 Identificarea aspectelor cheie pentru fundamentarea de mecanisme flexibile pentru
revizuirea continuă a cadrului ocupațional pentru schemele de calificare elaborate,
 Schimb de experiență privind promovarea de parteneriate între sistemul educațional
și sectorul construcțiilor,
 Angajarea membrilor PNC pentru succesul proiectului QualiShell și pregătirea
implementării pe scară largă a schemelor de calificare în contextul exercițiului
financiar EU și național 2014-2020, pentru atingerea țintelor 20-20-20
08:30 – 09:00

Înregistrarea participanților

Sesiune plenară: 9:00 – 10:45
09:00 – 09:15

Cuvânt de deschidere
Reprezentanți MDRAP și ANC

09:15 – 09:35

Prezentarea proiectului BUILD UP Skills QualiShell și a contribuției așteptate în
aplicarea foii de parcurs BUILD UP Skills România (ROBUST)
(reprezentant URBAN-INCERC, Coordonator proiect)

09:35 –09:55

Piața construcțiilor din România în contextul european al calificării forței de
muncă necesare pentru creșterea performanței energetice a fondului de clădiri
(reprezentant PSC, membru al consorțiului)

09:55 – 10:15

Aspecte cheie în elaborarea de programe de formare profesională pentru
montatori sisteme de termoizolație
(reprezentant QETICS, membru al consorțiului)

10:15 – 10:35

Aspecte cheie în elaborarea de programe de formare profesională pentru
montatori sisteme tâmplărie termoizolantă
(reprezentant PPTT, membru al consorțiului)

10:35 – 10:40

Prezentarea modului de organizare a sesiunilor interactive, împărțirea pe grupuri
de lucru (reprezentant BDG, membru al consorțiului)

10:40 – 11:10

Pauză de cafea

11:10 – 13:00

Sesiuni Interactive (în paralel):

Tema 1

Cerințe și necesar de calificare a forței de muncă în sectorul construcțiilor:
- Analiza cerințelor angajatorilor și a disponibilității angajaților de a participa în
procesul FPC,
- Evaluarea resurselor interne necesare, oferite de angajator: formator, angajați,
timp de lucru, resurse financiare
Evaluarea resurselor externe necesare: furnizori de formatori, formatori
independenți, potențiale resurse financiare

Tema 2

Fundamentarea și dezvoltarea schemei de calificare pentru montatori de sisteme
de termoizolație: schimb de experiență cu privire la situaţia existentă și
competențele necesare în contextul acțiunilor previzibile pentru creșterea
performanțelor energetice ale clădirilor

Tema 3

Fundamentarea și dezvoltarea schemei de calificare pentru montatori sisteme
tâmplărie termoizolantă: schimb de experiență cu privire la situaţia existentă și
competențele necesare în contextul acțiunilor previzibile pentru creșterea
performanțelor energetice ale clădirilor

Tema 4

Identificarea de mecanisme eficiente pentru promovarea de parteneriate între
sistemul educațional și sectorul construcțiilor

Sesiune plenară:
13:00 - 13:20

Prezentarea rezultatelor dezbaterilor pe sesiuni și grupuri de lucru, aspecte
majore de luat în considerare în derularea proiectului
(raportori – moderatori ai grupurilor de lucru)

13:20 – 13:30

Concluziile întâlnirii (reprezentanți MDRAP, ANC / reprezentant lider de proiect).

13:30 – 14:30

Pauză de prânz (Restaurant Avalon)

