
          

 

          

BUILD UP Skills QualiShell 
Schema națională de calificare pentru forța de muncă din construcții  

pentru realizarea de anvelope de înaltă performanță ale clădirilor  

 

Panel Consultare 
 

15 Aprilie 2014 
Sibiu 

Hotel Ibis - Sala Faust 
 

AGENDA 
 

Participanți: Consorțiul Proiectului şi Membrii Platformei Naționale pentru Calificare  (PNC):  
 reprezentanţi ai companiilor din sectorul construcţiilor,  
 reprezentanţi ai furnizorilor de programe de formare profesională continuă, 
 reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, instituţii de 

cercetare, 
 autorităţi locale. 

 

08:30 – 09:00 Înregistrarea participanților  

09:00 – 09:15  Prezentarea obiectivelor şi a stadiului actual al proiectului BUILD UP Skills 
QualiShell 
(reprezentant URBAN-INCERC, Coordonator proiect) 

09:15 – 09:45 Prezentarea conceptului de schemă calificare, elemente componente 
(reprezentant Comitetul Sectorial în Construcții, membru al consorțiului 
reprezentant PSC, membru al consorțiului) 

 
09:45 – 10:00 Pauză de cafea 

10:00 – 12:15         Dezbatere Interactivă 

Tema 1: Schema de calificare pentru Montator Sisteme Opace de Termoizolare a anvelopei 
clădirilor şi pentru Montator Sisteme Tâmplărie Termoizolantă - aplicabilitate pe 
piaţa muncii, corelarea ocupaţiei cu ocupaţii din alte grupe şi din grupa de bază, 
accesul la ocupaţii de un nivel superior prin sistemul de credite transferabile. 

Tema 2: Stimularea parteneriatelor în vederea implementării schemelor de calificare – 
Identificarea zonelor comune de interes între piaţa de formare şi piaţa muncii. 
Modele de succes.  

 

12:15 – 12:30 Concluzii 

12:30 – 13:30 Masă de prânz  

14:00 – 16:00  Proiectarea proceselor formative şi a materialelor de curs pentru Montator 
Sisteme Opace de Termoizolare a anvelopei clădirilor şi pentru Montator 
Sisteme Tâmplărie Termoizolantă – discuţii pe marginea unei lecţii 
demonstrative 

 Locaţie: Academia de Mortare Lasselsberger-Knauf (str. Înfrățirii, nr. 47, Sibiu) – 
tbc.  

 



          

 

          

14:00 – 14:10         „Teoria ca teorie, dar practica ne omoară”- cuvânt introductiv 

 (reprezentant QETICS, membru al consorțiului) 

14:10 - 14:50    „Racordarea Sistemului Opac de Termoizolare la Sistemul de Tâmplărie 
Termoizolantă în zona ferestrelor din faţadă ” – proiect formativ demonstrativ 

 (reprezentant QETICS, membru al consorțiului, 

 reprezentant PPTT, membru al consorțiului) 

14:50 – 15:50         Dezbatere privind analiza strategiei, metodei şi secvenţei formative propuse 

15:50 – 16:00          Concluzii 

 (reprezentant QETICS, membru al consorțiului, 

 reprezentant PPTT, membru al consorțiului) 

 


