
          

 

          

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 
 

14 noiembrie 2014 
Craiova 

cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova 
(locaţie: Centrul Multifuncţional Craiova, sala Nicolae Titulescu, etaj 2) 

 

AGENDA  
(draft) 

 

Participanți: Consorțiul Proiectului şi Membrii Platformei Naționale pentru Calificare (PNC) din 
judeţul Dolj şi judeţele învecinate:  

 reprezentanţi ai autorităţilor locale, 
 reprezentanţi ai companiilor din sectorul construcţii,  
 reprezentanţi ai furnizorilor de programe de formare profesională continuă, 
 reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, ai universităţilor şi 

institutelor de cercetare, 
 reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari. 

 

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților  
 
09:30 – 09:35 Cuvânt de deschidere 
 (reprezentant Primăria Municipiului Craiova - tbc.) 

09:35 – 09:55 Prezentarea obiectivelor şi a stadiului actual al proiectului BUILD UP Skills 
QualiShell 
(reprezentant INCD URBAN-INCERC, Coordonator proiect) 

09:55 – 10:10 Prezentarea Cursului Pilot pentru „Montator sisteme opace de termoizolare 
pentru clădiri” - Manualul de curs şi Ghidul Formatorului aferent programei de 
pregătire teoretică şi practică a cursului de formare profesională  

 (reprezentant QETICS, membru al consorțiului) 
 
10:10 – 10:25 Prezentarea Cursului Pilot pentru „Montator sisteme de tâmplărie termoizolantă” 

- Manualul de curs şi Ghidul Formatorului aferent programei de pregătire 
teoretică şi practică a cursului de formare profesională 

 (reprezentant PPTT, membru al consorțiului) 
 
10:25 – 10:45 Întrebări şi răspunsuri 
 
10:45 – 11:45  Dezbatere interactivă  
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 eficienţei energetice a clădirilor  

 



          

 

          

11:45 – 12:15 Pauză de cafea 

12:15 – 13:45        Dezbatere interactivă  
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.   

 

13:45 – 14:00 Concluzii 

14:00 – 15:00 Masă de prânz 

 


