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Întâlnire EU Exchange, Bruxelles, 12 noiembrie 2014
În data de 12 noiembrie 2014 echipa proiectul BUILD UP Skills QualiShell a participat la cea de-a VI-a întâlnire
de tip EU Exchange (Pilon I și II) destinată schimbului de informaţii între proiectele derulate în cadrul acţiunii
IEE BUILD UP Skills, organizată la Hotel BLOOM Bruxelles.
În cadrul întâlnirii a fost sprijinit schimbul de informații și experiențe prin intermediul unor ateliere de lucru
care au abordat stimulentele, finanțarea și recunoașterea programelor de formare profesională, înțelegerea
competențelor transversale, metodele inovative utilizate în formarea profesională. Prezentarea proiectului IEE
QUALICHeCK a evidențiat posibilitatea exploatării sinergiei cu proiectul BUILD UP Skills QualiShell, prin
propunerea unui schimb de informații și experiențe prin conectarea Platformei Naționale pentru Calificare cu
Platforma QUALICHeCK pentru consultarea factorilor interesați la nivel european și național.

Panel Consultare Craiova, 14 noiembrie 2014
În data de 14 noiembrie 2014 la Centrul Multifuncţional
Craiova, sala Nicolae Titulescu a avut loc cel de-al V-lea Panel
de Consultare Locală organizat în cadrul proiectului BUILD UP
Skills QualiShell cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova.
Panelul a avut ca scop consultarea activă cu privire la
identificarea instrumentelor pentru stimularea folosirii forţei
de muncă calificate în sectorul construcţiilor ca soluţie pentru
creşterea performanţelor energetice ale clădirilor, cu accent
pe stimularea parteneriatelor în vederea implementării
schemelor de calificare.

La eveniment au participat consorţiul proiectului alături
de reprezentanţi ai companiilor din sectorul construcţii şi
ai producătorilor / furnzorilor de materiale / sisteme
pentru construcţii, reprezentanţi ai furnizorilor de cursuri
de formare profesională şi ai învăţământului profesional
şi tehnic din judeţul Dolj, în total numărul participanţilor
fiind de 30 de persoane.

Evenimentul a fost structurat în 2 părţi: o sesiune de
prezentare a activităţilor desfăşurate în proiect şi o
sesiune de dezbateri interactive care a avut la bază
două teme de discuţie:
Tema 1: Consecinţele utilizării forţei de muncă slab
calificată/ necalificată în realizarea lucrărilor de
reabilitare termică a clădirilor - Creşterea nivelului de
calificare a muncitorilor ca soluţie pentru creşterea
performanţelor energetice ale clădirilor.
Tema 2: Stimularea parteneriatelor în vederea
implementării schemelor de calificare - Identificarea
zonelor comune de interes între piaţa de formare şi
piaţa muncii, a canalelor de comunicare între cele
două părţi şi a surselor de finanţare externe care pot fi
fructificate în cadrul parteneriatului.

Concluzii
Conceptul de parteneriat pentru calificarea forţei de muncă în construcţii este bine receptat de
potențialii utilizatori, însă trebuie testat pentru a analiza ce îi lipseşte pentru a funcţiona;
Este necesară realizarea unei analize legislative în vederea identificării principalelor bariere care
împiedică funcţionarea parteneriatelor în România. În urma analizei, propunerea unor modificări
legislative care să ducă la sprijinirea parteneriatelor poate fi o soluţie pentru funcţionarea acestora;
Necesitatea unui dialog continuu între posibilii parteneri (de exemplu, firmele de construcţii şi furnizorii
de programe de formare profesională care trebuie să cunoască şi să se adapteze la cerinţele pieţei);
Există deschidere din partea angajatorului pentru calificarea personalului, însă angajatorii îşi exprimă
rezerve privind scoaterea angajaților din producţie pentru trimiterea la cursuri şi teama că nu îi vor
putea folosi pentru o perioadă îndelungată de timp în meseriile pentru care s-au calificat;
Este necesară schimbarea mentalităţii angajatorului dar mai ales a angajatului pentru a urma cursuri de
calificare / recalificare;
Este foarte importantă promovarea unui sistem de recunoaştere a calificărilor profesionale şi a
competenţelor în vederea accesului pe piaţa muncii în domeniul construcţiilor. Certificarea
personalului / forţei de muncă în construcţii poate fi parte a unui sistem de certificare a calificării
tehnico-profesionale a operatorilor din construcţii (care trebuie să aibă în vedere şi prezentarea
documentelor care dovedesc calificarea personalului executant).

Workshop “Oportunități și provocări:
ESCO în România”, 17 noiembrie 2014
În data de 17 noiembrie 2014 proiectul BUILD UP
Skills QualiShell a fost reprezentat în cadrul
Workshop-ului “Oportunități și provocări: ESCO în
România - o soluție pentru accesibilitate sporită la
măsurile de eficiență energetică în special în zonele
sărace”, organizat de Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD), cu sprijinul Băncii
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
Evenimentul s-a desfăşurat la Hotel Capital Plaza
din București în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea
eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile
cu venituri reduse din România”, finanţat de
Fondul Global de Mediu şi implementat de PNUD
România.

Sursa: www.undp.ro

În luna noiembrie a fost
finalizat materialul informativ
cu titlul “Importanţa utilizării
personalului calificat pentru
asigurarea
calităţii
în
proiectele
de
eficienţă
energetică publice şi private”,
realizat în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell şi
destinat beneficiarilor de
proiecte
de
eficienţă
energetică publice şi private în
vederea stimulării utilizării
personalului
calificat.
Materialul este disponibil pe
website-ul proiectului şi poate
fi vizualizat printr-un click aici

Următorul eveniment planificat în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell:

20 februarie 2015 – Workshop Regional Iaşi
Pentru informaţii
suplimentare accesaţi
website-ul
proiectului:
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