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În perioada 4 - 5 octombrie 2012, la Hotel Ramada Iași a fost organizată o nouă serie de întâlniri în cadrul proiectului
Build-Up Skills România - ROBUST implementat în perioada noiembrie 2011 - aprilie 2013 prin programul Intelligent
Energy Europe (IEE). În data de 4 octombrie 2012, a avut loc întâlnirea de lucru a Comitetului Naţional Consultativ și
în ziua de 5 octombrie 2012 s-a desfășurat al doilea Workshop Regional de Consultare în cadrul Platformei Naţionale
de Calificare.

Pe parcursul celor 2 zile de lucru au fost prezentate
rezultatele finale ale analizei situaţiei actuale la nivel
naţional a sectorului construcţiilor în contextul formării
profesionale continue, instruirii, performanţei energetice și
contribuţiei necesare pentru a se atinge ţintele fixate pentru
anul
2020
(www.iee-robust.ro/downloads/BUILD-UPSkills_Romania_Analiza_Status_Quo.pdf), au fost validate
decalajele și barierele identificate și au avut loc dezbateri în
vederea fundamentării liniilor strategice necesare elaborării
Foii de Parcurs pentru calificarea forţei de muncă la nivel
naţional.

Workshop-ul Regional din ziua de 5 octombrie 2012 a fost structurat în două părţi: o sesiune plenară în care au fost
prezentate atât rezultatele proiectului în primele 11 luni cât și principalele concluzii ale Raportului de analiză a stării
actuale și o sesiune interactivă ce a vizat stabilirea direcţiilor strategice pentru diminuarea decalajelor și a barielor
identificate precum și definirea strategiei de calificare. Pe parcursul sesiunii interactive, activitatea s-a deşfăsurat în
cadrul a două grupuri de lucru.
În urma dezbaterilor și consultărilor derulate în cadrul celor
două grupuri de lucru, au fost obţinute următoarele
propuneri pentru diminuarea decalajelor și barielor
identificate precum și definirea strategiei de calificare:
o

Realizarea în cadrul proiectului a unei liste de
competenţe necesare cât mai detaliată, structurată pe
model matricial, care să permită identificarea
competenţelor comune pentru mai multe calificări în
cadrul unei arii ocupaţionale și stabilirea unui sistem de
tip ”cărămizi” de asigurare a calificărilor relevante
pentru EE și utilizare SRE în clădiri;

Definirea în cadrul strategiei a modului în care se face
formarea formatorilor şi necesitatea implicării cât mai
mult în acest scop a centrelor universitare / de
cercetare și a asociaţiilor profesionale;
o Necesitatea introducerii în viitor, în caietele de
sarcini, a obligativităţii documentelor prin care se
dovedeşte calificarea muncitorilor executanţi (în mod
special a izolatorilor termici);
o Impunerea unui sistem de monitorizare prin
intermediului căruia să se verifice periodic
implementarea cerinţelor și să permită efectuarea de
acţiuni corective ţinând seama de reevaluări pe
parcurs (fiind necesar să se definească responsabilii
pentru raportare și evaluare, intervale de timp relevante și instrumente de intervenţie și control);
Impunerea formării unor organizaţii / asociaţii care să verifice şi să certifice anumite calificări pe baza evaluării
cunoştinţelor existente și care să asigure verificarea periodică a acestora, în funcţie de evoluţia tehnologiilor
relevante și dezvoltarea pieţei;
Centrele de evaluare a competenţelor să aibă în componenţă reprezentanţi ai patronatelor şi/sau ai asociaţiilor
profesionale, și în același timp să se asigure competenţele specifice / tehnice de evaluare;
Introducerea în sistemul actual de calificare a noilor ocupaţii, conștientizarea conceptelor de ‘clădire durabilă”
sau ‘clădire verde”, cu introducerea competenţelor necesare pentru montarea şi exploatarea sistemelor
moderne de economisire a energiei;
Impunerea de condiţii firmelor care efectuează lucrări din fonduri publice privind existenţa forţei de muncă
calificată  prevederea în lege a obligativităţii calificărilor;
Corelarea între sistemul de formare profesională continuă şi cerinţele companiilor private;
Introducerea calificărilor de tip modular, calificare validată în funcţie de cunoştinţele dobândite la un anumit
moment;
Necesitatea finanţării schemelor de calificare a forţei de muncă de către stat, prin programe dedicate cu nivel de
finanţare bine dimensionat și instrumente pentru implementare flexibilă.
o

o

o
o

o
o
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Raportul de Analiză a Stării Actuale a Sectorului Construcţii din România a fost validat în cadrul Dezbaterii
Regionale de la Iaşi.

Următoarea dezbatere regională
în cadrul Platformei Naţionale de Calificare va avea loc
pe 16 noiembrie 2012 la Timişoara
Pentru mai multe detalii privind programul şi agenda dezbaterii accesaţi
http://www.iee-robust.ro/
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