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Pe website-ul proiectului BUILD UP Skills QualiShell au fost publicate partea I a Manualului de curs pentru
montatorii de sisteme opace de termoizolare pentru clădiri şi a Ghidului Formatorului aferent programei de
pregătire teoretică şi practică a cursului de formare profesională pentru calificarea „Montator de sisteme opace
de termoizolare pentru clădiri”.

MONTATOR SISTEME OPACE DE
TERMOIZOLARE PENTRU CLĂDIRI (SOT)

MONTATOR SISTEME TÂMPLĂRIE
TERMOIZOLANTĂ (STT)

Panel Consultare Ploieşti, 24 septembrie
2014
În data de 24 septembrie 2014 la sediul Consiliului
Judeţean Prahova, Sala de Conferinţe, a avut loc cel
de-al patrulea Panel de Consultare organizat în
cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell, cu
sprijinul Primăriei Municipiului Ploieşti şi al
Consiliului Judeţean Prahova.

În data de 10 septembrie 2014 au fost aprobate de
către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice cele două cereri înaintate de
echipa proiectului pentru actualizarea Nomeclatorului
Calificărilor, pentru care se pot organiza programe
finalizate cu certificate de calificare prin introducerea
celor două noi calificări dezvoltate în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell, respectiv: “Montator
sisteme opace de termoizolare pentru clădiri”, şi
“Montator sisteme tâmplărie termoizolantă”.
Ca urmare, furnizorii de formare profesionala se pot
autoriza şi pot realiza cursuri de formare profesională
finalizate cu certificat de calificare pentru cele două
calificări care au standard ocupaţional aprobat de
către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Panelul a avut ca scop consultarea activă cu privire
la creşterea nivelului de calificare a forţei de
muncă din sectorul construcţii ca soluţie pentru
creşterea performanțelor energetice ale clădirilor
precum şi cu privire la stimularea parteneriatelor
şi identificarea surselor de finanţare pentru
implementarea schemelor de calificare dezvoltate
în cadrul proiectului.

La eveniment au participat alături de consorţiul proiectului, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai
companiilor din sectorul construcţiilor, ai furnizorilor de cursuri de formare profesională şi ai asociațiilor de
proprietari din Ploieşti.

În urma evenimentelor de consultare publică organizate în perioada noiembrie 2013 – septembrie 2014 în cadrul
proiectului BUILD UP Skills QualiShell, la Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Galaţi şi Ploieşti, echipa proiectului a
transmis către Ministerul Fondurilor Europene şi către Direcţia Generală Programe Europene din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional, propuneri cu privire la conţinutul noilor programe operaţionale Capital Uman şi
Regional 2014-2020, respectiv cu privire la corelarea obiectivelor celor două programe operaţionale, esenţială în
vederea îndeplinirii obiectivelor de politică energetică durabilă asumate de România pentru orizontul de timp
2020.
Pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 care îşi propune să sprijine prin axele prioritare 3 și 4
proiecte de creștere a eficienței energetice în clădiri publice și rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a
structurii acestora, a fost propusă introducerea în ghidurile solicitantului pentru cele 2 axe a unor criterii de
performanţă şi standarde de calitate cu privire la sistemele şi materialele de construcții utilizate precum şi
obligativitatea punerii în aplicare a acestora folosind forţă de muncă cu calificare adecvată. S-a formulat de
asemenea propunerea de a elabora şi de a pune la dispoziţia autorităților publice centrale și locale caiete de
sarcini cadru elaborate de specialiști în domeniu care să sprijine implementarea proiectelor la un nivel tehnic şi
de calitate corespunzător.
În ceea ce priveşte Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, a fost formulată propunerea de specificare
în cadrul programului a unor sectoare prioritare de activitate care prezintă un deficit major din punct de
vedere al disponibilului forţei de muncă calificate în concordanță cu obiectivele de dezvoltare ale României
pentru orizontul 2020. Între acestea se află și sectorul construcţii unde există un decalaj semnificativ între forța
de muncă calificată existentă şi necesarul care trebuie asigurat pentru implementarea viitoarelor proiecte de
creștere a performanței energetice a clădirilor.

Prima Conferinţă Internaţională IEE QUALICHeCK,
30 septembrie 2014
În data de 30 septembrie 2014 a avut loc la Bruxelles Prima Conferinţă Internaţională organizată în cadrul
proiectului IEE QUALICHeCK la care a participat şi coordonatorul proiectului BUILD UP Skills QualiShell.
Evenimentul a avut ca scop extinderea dialogului privind aspecte de calitate şi conformitate pentru eficienţa
energetică în clădiri pornind de la rezultatele iniţiale obţinute în cadrul proiectului 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. 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.
Proiectul 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 construcțiilor și
pentru a sprijini conformitatea cu reglementările pentru eficiență energetică si utilizarea surselor regenerabile
de energie precum și pentru a sprijini tranziția spre nZEB.
Conferința s-a desfăşurat sub forma unor sesiuni plenare de prezentări și discuții pe următoarele teme:
imaginea de ansamblu cu privire la asigurarea conformității și calitatea lucrărilor, lecții învățate din inițiativele
majore ale UE în ceea ce privește fiabilitatea datelor de intrare ale certificatelor de performanță energetică și
calitatea lucrărilor, experiența reprezentanților industriei (cerințele pieței în ceea ce privește fiabilitatea datelor
de intrare și provocări în ceea ce privește calitatea lucrărilor), acțiunea și perspectivele de networking
QUALICHeCK.
Unul dintre rezultatele așteptate din partea proiectului este Platforma Europeană QUALICHeCK care îşi
propune să devină un punct de întâlnire între organizaţiile din Europa, asociaţiile şi parteneriatele cu interes în
calitate şi conformitate în proiectarea clădirilor eficiente energetic, construcţii şi lucrări de reabilitare termică,
urmând să funcţioneze și după finalizarea proiectului.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi: http://qualicheck-platform.eu/

Evenimente internaţionale


12 noiembrie 2014, Bruxelles - BUILD UP Skills EU Exchange, eveniment destinat schimbului de
informaţii între proiectele derulate în cadrul acţiunii BUILD UP Skills (în special între cele 22 de
proiecte aflate în derulare în cadrul Pilonului II)



13 noiembrie 2014, Bruxelles – Eveniment CONCERTED ACTION EPBD - Întâlnirea Stakeholderilor
pentru Implementarea EPBD în Europa
Pentru înregistrarea participării contactaţi: pedro.mateus@adene.pt

Evenimente naţionale


21 octombrie 2014, Bucureşti - prima CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ a furnizorilor de formare
profesională din România
organizată de Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România (APFFPR),
în cadrul proiectului CALITATE ÎNTR-O ECONOMIE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE!, ID 137421

Următorul eveniment planificat în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell:

14 noiembrie 2014 - Panel Consultare Craiova
Pentru informaţii
suplimentare accesaţi
website-ul
proiectului:

Contact
Coordonator proiect
INCD URBAN-INCERC
Horia Petran
Tel: 021 255 08 35
E-mail: hp@incerc2004.ro

Responsabil comunicare
Business Development Group
Narcisa Silion
Tel: 021 317 98 70
E-mail: buildupskills@bdgind.ro

http://www.ieerobust.ro/qualishell/

