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decembrie 2014
Unul dintre obiectivele proiectului BUILD UP Skills QualiShell constă în asigurarea implementării schemei
naţionale de calificare dezvoltată în cadrul proiectului, cu cele două componente aferente: "Montator sisteme
opace de termoizolare pentru clădiri” şi „Montator sisteme de tâmplărie termoizolantă” la scară largă şi pe un
orizont de timp îndelungat. În acest context, proiectul îşi propune dezvoltarea de mecanisme și măsuri pentru
promovarea de parteneriate efective între sistemul de educație şi sectorul construcțiilor, parteneriate care au ca
scop calificarea forţei de muncă în construcţii.

În luna decembrie 2014, echipa proiectului a pregătit o
strategie de lucru pentru perioada ianuarie - mai 2015
pentru iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate între:

Au fost propuse o serie de parteneriate la nivel regional în: Bucureşti, Dolj, Iaşi, Galaţi, Timişoara, Arad, Sibiu şi ClujNapoca. Un prim experiment va avea loc în judeţul Dolj la sfârşitul lunii ianuarie 2015, ţinând cont de faptul că
participanţii la Panelul de Consultare din data de 14 noiembrie 2014 de la Craiova au fost receptivi şi şi-au exprimat
interesul pentru dezvoltarea unui parteneriat pentru eficienţă energetică în clădiri în judeţul Dolj.

BENEFICII estimate prin crearea de PARTENERIATE
ACTOR

BENEFICII

Producători / furnizori
tehnologii și sisteme
(anvelope clădiri)

 promovarea materialelor proprii
 aplicarea corectă a produselor → reducerea numărului de reclamaţii
 imagine / păstrarea unei bune reputaţii pe piaţă / competitivitate

Unități de învățământ
profesional și tehnic/
Furnizori programe de
formare profesionala
continua

 diversificarea si creşterea atractivităţii ofertei educaţionale
 creşterea calităţii proceselor de formare profesionalã
 utilizarea gratuită a materialelor dezvoltate în cadrul proiectului
(manuale, ghiduri, suporturi de curs etc.) → reducerea costurilor cu
realizarea materialelor necesare desfăşurării cursurilor
 corelarea ofertei educaţionale cu cererea de pe piaţa muncii
 atragerea de surse de finanţare pentru formarea profesională
 pentru a sprijini cresterea nivelului de ocupare în sectorul construcţiilor

Antreprenori
(angajatori / companii
de construcţii)

 pentru a creşte calitatea lucrărilor de construcţii pe care le execută
 pentru a se conforma cerinţelor specifice atunci când participă la licitaţii şi
vor trebui să dovedească faptul că lucrează cu lucrători calificați
 să deţină o garanţie a competenţelor lucrătorilor înainte ca aceştia să aibă
acces pe şantier
 pentru a facilita procesul de recrutare a personalului propriu

Forța de muncă din
sectorul construcțiilor
(angajați)

 o certificare a competenţelor proprii şi pentru a se dezvolta pe plan
profesional
 un venit mai bun
 stabilitate şi flexibilitate la locul de muncă, pentru a fi mai protejaţi
 pentru a se adapta schimbărilor şi pentru a fi la curent cu noile tehnologii
 Promovare mai uşoară

Beneficiarul final
(clienţi / investitori)

 creşterea calităţii investiţiei
 creşterea confortului propriu
 eficientizarea energetică a clădirilor → costuri mai mici → reducerea
cheltuielilor
 pentru a evita execuţia greşită a lucrărilor de construcţii care poate duce
la: costuri suplimentare, timp pierdut pentru reparaţii, risc de incendiu,
calitate slabă a investiţiei .

Următoarele evenimente planificate în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell:
20 februarie 2015 – Workshop Regional Iaşi,
Hotel Ramada
16 aprilie 2015 – Workshop Regional Timișoara

Pentru informaţii
suplimentare accesaţi
website-ul
proiectului:
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Responsabilitatea exclusivă pentru conținutul acestui buletin informativ revine autorilor. Aceasta nu reflectă neapărat
opinia Uniunii Europene. Nici EASME, nici Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru o eventuală utilizare a
informațiilor conținute în acest material.

