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Vă invităm să vizitaţi website-ul proiectului la http://www.iee-robust.ro/qualishell/
Întâlnirea Comitetului Naţional Consultativ, 29 iulie 2015
În data de 29 iulie 2015, la sediul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice din Bucureşti, sala de
Consiliu, a avut loc o ultimă întâlnire de lucru a Comitetului
Naţional Consultativ (CNC) organizată în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell. Agenda de lucru a vizat
prezentarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului şi
analiza oportunităților existente în perioada următoare
pentru implementarea acțiunilor prevăzute în cadrul Foii de
Parcurs pentru calificarea forței de muncă în construcții –
BUILD UP Skills România.
În cadrul întâlnirii a avut loc o dezbatere interactivă în urma căreia a fost acceptată ideea de oficializare a unui
CNC extins ca şi structură, pentru monitorizarea și asigurarea coerenței și sinergiei strategiilor elaborate pentru
domenii sau sectoare relevante (construcții, eficiență energetică, surse regenerabile de energie, calificare, piața
muncii), care să includă şi membrii Comitetului Naţional Consultativ iniţiat în cadrul proiectului BUILD UP Skills
România – ROBUST, precum şi membrii consorţiului proiectului BUILD UP Skills QualiShell. În acest context, a fost
agreată ideea elaborării unui protocol de colaborare care va fi transmis către toţi cei avizaţi.
Toate instituţiile prezente la întâlnire susţin continuarea şi oficializarea CNC ca şi structură, care să sprijine
dialogul dintre autorități și piață și între diverse sectoare de activitate relevante pentrucreșterea performanțelor
energetice ale fondului construit, fără a fi neapărat organizat în cadrul unui anumit proiect.

REZULTATELE PROIECTLUI BUILD UP SKILLS QUALISHELL
Study Tour (Madrid, 4-7 martie 2014) – schimb
de cunoștințe & experiență proiecte QualiShell
și CONSTRUYE2020
24 evenimente organizate:
o 1 Seminar Național + 1 Conferinţă Finală
(București) + 3 Workshopuri Regionale
(Cluj-Napoca, Iași, Timişoara)
o 5 Paneluri de consultare locală
(Bucureşti, Sibiu, Galaţi, Ploieşti,
Craiova) + 2 Mese rotunde (Bucureşti) +
1 conferință de presă (Bucureşti)
o 7 întâlniri sprijinire parteneriate locale
(EDUCAŢIE – CONSTRUCŢII): Craiova,
Brașov, Galați, Iași, Bucureşti, Timișoara,
Cluj-Napoca
o 4 întâlniri CNC (Bucureşti)

11 acorduri de parteneriat semnate (2 în
Timişoara, 2 în Braşov, 5 în Bucureşti, 1 în
Galaţi şi 1 în Cluj-Napoca) + 1 în curs de
semnare în Iaşi
18 rapoarte evenimente
22 buletine informative (oct. 2013 – iul. 2015)
Platforma Naţională pentru Calificare - Bază
de date actualizată (730 contacte)
Programa de pregătire pentru 2 ocupații
(cerințe noi - standarde ocupaționale)
Analize
ocupaționale
și
standarde
ocupaționale (aprobate)
Calificări
introduse
în
Nomenclatorul
Calificărilor
Consolidare informații fundamentare schema
calificare - Raport analiza ocupațională
Raport analiză resurse FPC - sector construcții
Ghiduri: dezvoltarea și implementarea
schemei de calificare + montatori SOT, STT
Manuale de formare – SOT, STT - cursuri pilot
Ghid examinatori – montator SOT si STT
Broşură - servicii informare, suport şi
monitorizare - montator SOT si STT,
Rapoarte de previziuni - definirea formatului
pentru monitorizarea schemei naţionale de
calificare
Raport asupra mecanismelor eficiente de
asigurare a flexibilității schemei de calificare,
previziuni pe termen lung și posibilități de
recalificare
Registrul persoanelor calificate - Registrul
absolvenților programe FP
Set de instrumente pentru evaluarea
competenţelor dobândite în context nonformal sau informal
Ghid de bune practici pentru stimularea
parteneriatelor între sistemul de educaţie şi
sectorul construcţiilor
Ghid montator SOT
Ghid montator STT
Broşură beneficiari proiecte de eficienţă
energetică
Flyer formatori
2 cursuri pilot derulate: montator SOT şi STT
Raport final

Toate materialele sunt disponibile pe website-ul proiectului
http://www.iee-robust.ro/qualishell/

CURSURI PILOT
MONTATOR SISTEME OPACE DE TERMOIZOLARE
PENTRU CLĂDIRI (SOT)
Început în luna martie 2015 sub coordonarea Asociaţiei QETICS,
membru în consorţiul proiectului BUILD UP Skills QualiShell,
cursul pilot pentru ocupaţia Montator SOT a avut un număr de
16 cursanţi, desfăşurându-se pe un şantier din Bucureşti, atât
partea de pregătire pratică cât şi cea teroretică. Numărul de ore
alocat a fost de 130 de ore pentru instruirea teoretică şi 260 de
ore pentru pregătirea practică.
Cursul a fost finalizat în pe data de 31 iulie 2015 cu susţinerea
examenului de absolvire de 12 dintre cei 16 cursanţi. Notele
obţinute au fost cuprinse între 7 şi 9,50. În urma absolvirii
cursului pilot, fiecare participant a obţinut un Certificat de
Calificare în ocupaţia Montator SOT.
În cadrul cursului pilot au fost ajustate și validate resursele
educaționale: manualul de curs și materiale de formare,
procesul de proiectare și implementare a cursului prin feedback
primit de la cursanți și prin analize după fiecare lecție/modul de
curs.

MONTATOR SISTEME TÂMPLĂRIE TERMOIZOLANTĂ
(STT)
Început în luna decembrie 2014 sub coordonarea Patronatului
Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă, membru în
consorţiul proiectului BUILD UP Skills QualiShell, cursul pilot
pentru ocupaţia Montator STT a avut 16 cursanţi şi s-a
desfăşurat pe un şantier activ din Bucureşti. Programa de
formare a fost structurată pe un număr de 720 ore din care
480 ore alocate pentru pregătirea practică şi 240 ore pentru
cea teoretică.
Cursul s-a finalizat pe data de 6 iulie 2015 cu susţinerea
examenului de absolvire de către cei 16 cursanţi. Notele
obţinute au fost numai de 9 şi 10. În urma absolvirii cursului
pilot, fiecare participant obţine un Certificat de Calificare în
ocupaţia Montator STT.
În cadrul cursului pilot au fost ajustate și validate manualul de
curs și materiale de formare, procesul de proiectare și
implementare a cursului prin feedback primit de la cursanți și
prin analize după fiecare lecție/modul de curs.

CONTINUITATE
Train-to-nZEB – “Building Knowledge Hubs”
Train-to-nZEB – „Building Knowledge Hubs” a fost demarat la 1 iunie 2015 în cadrul programului HORIZON 2020
al Uniunii Europene, fiind unul din cele cinci proiecte finanțate în cadrul competiției Construction Skills (2014). .
Proiectul va fi implementat de o echipă formată din 12 organizații din 7 țări (printre care și România), având ca
scop principal dezvoltarea unei rețele de centre de cunoaștere și formare profesională pentru furnizarea de
cursuri practice, demonstrații și servicii complexe de consultanță pentru implementarea clădirilor cu consum de
energie aproape egal cu zero (nZEB). Proiectul urmărește pe de o parte promovarea dezvoltării și implementării
pe scară largă a schemelor de calificare pentru lucrătorii în construcții (BUILD UP Skills) și, pe de altă parte,
promovarea programelor de formare continuă pentru arhitecți, ingineri, administratori clădiri ș.a., cu accent pe
proiectarea integrată a clădirilor pentru realizarea nZEB. Prima întâlnire a consorțiului proiectului a avut loc la
Sofia în perioada 2-3 iulie 2015.
QUALICHeCK
Proiectul IEE QUALICHeCK – „Towards improved compliance and quality of the works for better performing
buildings (Spre o asigurare mai bună a conformității și o calitate ridicată a lucrărilor pentru clădiri cu
performanță superioară)” se derulează în perioada martie 2014 – februarie 2017 în cadrul programului
Intelligent Energy Europe şi are drept scop determinarea celor mai bune cazuri și abordarea blocajelor pentru a
crește fiabilitatea datelor de intrare pentru certificatele de performanță energetică, pentru a influența calitatea
lucrărilor de construcții și pentru a sprijini conformitatea cu reglementările pentru eficiență energetică si
utilizarea surselor regenerabile de energie precum și pentru a sprijini tranziția spre nZEB. Consorțiului
proiectului este format din 12 organizații din 9 țări (Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Franța, Grecia, România,
Spania, Suedia), printre care şi INCD URBAN-INCERC.
Ambele acţiuni reprezintă un bun suport în vederea continuării activităţilor pentru implementarea Foii de
Parcurs pentru calificarea forţei de muncă în construcţii – BUILD UP Skills România şi pentru continuarea
consultărilor în Platforma Naţională pentru Calificare.
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