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La începutul lunii octombrie 2013 a fost demarat proiectul
BUILD UP Skills QualiShell - Schema naţională de calificare
pentru forţa de muncă din construcţii pentru realizarea de
anvelope de înaltă performanţă ale clădirilor. Proiectul se
desfăşoara în perioada octombrie 2013 – mai 2015 în cadrul
Pilonului II al acțiunii BUILD UP Skills, parte a Programului
Uniunii Europene ‘Intelligent Energy Europe’.

BUILD UP Skills QualiShell reprezintă o
continuare necesară a proiectului BUILD UP Skills
România (ROBUST), prin dezvoltarea şi
implementarea la nivel naţional a schemelor de
calificare pentru montatorii de sisteme
termoizolante de anvelopă şi pentru montatorii
de sisteme de tâmplărie termoizolantă.
Scopul demersului este atât asigurarea unei
calităţi ridicate la montarea individuală a
componentelor de anvelopă eficiente energetic,
cât şi realizarea de anvelope cu performanţă
termică foarte ridicată în ansamblu, prin
introducerea cunoştinţelor şi competenţelor
adecvate pentru calificările relevante şi
stimularea dezvoltării sistemului naţional al
calificărilor şi a viziunii actorilor cheie din sectorul
construcţiilor.

Consorţiul pentru implementarea proiectului
este compus din: Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism
şi Dezvoltare Teritorială Durabilă (URBANINCERC), Grupul pentru calitatea sistemelor de
termoizolaţie
(QETICS),
Patronatul
Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă
(PPTT), Patronatul Societăţilor din Construcţii
(PSC), Business Development Group (BDG),
Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC),
Centrul
Naţional
de
Dezvoltare
a
Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT),
Comitetul Sectorial în Construcţii (CSCon),
Ministerul
Dezvoltarii
Regionale
şi
Administraţiei Publice (MDRAP).

În zilele de 9 şi 30 octombrie 2013, echipa
proiectului s-a întâlnit pentru stabilirea
modului de lucru şi planificarea
activităţilor din cadrul proiectului, precum
şi pentru pregătirea tematicii primei
dezbateri interactive desfăşurate în cadrul
Seminarului Naţional de lansare a
proiectului din data de 1 noiembrie 2013.

Tot în luna octombrie, au fost reactivate Comitetul Naţional Consultativ (CNC) şi Platforma Naţională pentru
Calificare (PNC) din cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell, pentru validarea, implementarea și
monitorizarea schemelor de calificare elaborate. Atât CNC cât şi PNC au un rol esenţial în facilitarea dialogului pe
termen mediu şi lung, în vederea preluării obiectivelor de interes general în strategiile sectoriale şi planurile de
acţiuni din domeniile eficienţă energetică şi resurse regenerabile, dezvoltare regională şi administraţie publică,
educaţie şi forţa de muncă. Se urmăreşte de asemenea şi prioritizarea alocărilor financiare pentru susţinerea în
practică a acţiunilor prevăzute prin Foaia de Parcurs elaborată și validată în cadrul BUILD UP Skills România.

Au fost invitate să facă parte din CNC următoarele organizaţii: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (ANOFM), MMFPSPV (AMPOSDRU), Asociația Națională a Centrelor de Evaluare din România (ANCER),
Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR), Asociația Producătorilor de
Materiale de Construcții (APMCR), Asociaţia Română a Evaluatorilor de Competențe (AREC), Buildings
Performance Institute Europe (BPIE), Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), Federația
Generală a Sindicatelor FAMILIA, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU), Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice (MDRAP) prin Direcția Tehnică și Direcția Generală Programe Europene
(AMPOR), Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) şi
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB). În PNC au fost invitaţi actori relevanţi din domeniul
construcţiilor şi formării profesionale precum: firme de construcţii, producători şi furnizori de materiale pentru
construcţii, furnizori de formare profesională continuă, asociaţii şi autorităţi publice din domeniu etc.

Prima întâlnire a CNC a avut loc în
data de 30 octombrie 2013 la Hotel
Howard Johnson din Bucuresti, cu
participarea:
ANCER,
APFFPR,
APMCR, AREC, BPIE, CCIB, FGS
FAMILIA, IDRU, MDRAP, AM
POSDRU, OAR. Întâlnirea a avut ca
scop: lansarea proiectului în cadrul
CNC, prezentarea obiectivelor
proiectului şi stabilirea modului de
lucru, precum şi contribuţia
așteptată în cadrul proiectului.

În partea a doua a întâlnirii, participanţii au discutat despre cerințele şi necesarul de calificare a forței de
muncă din construcții precum şi despre fundamentarea unor mecanisme flexibile pentru revizuirea
continuă a cadrului ocupațional pentru schemele de calificare elaborate și pentru promovarea de
parteneriate între sistemul educațional şi sectorul construcțiilor.

Primul Panel de Consultare - 4 decembrie 2013, Bucureşti
Primul Seminar Regional - 21 martie 2014, Cluj-Napoca

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi:
INCD URBAN-INCERC, Coordonator proiect
Horia Petran
Tel: 021 255 08 35
hp@incerc2004.ro

Responsabil Comunicare:
Business Development Group
Tel: 021 317 98 70
buildupskills@bdgind.ro

