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Context – IEE BUILD UP Skills

PILON  I

Platforme Naționale pentru Calificare și
Foi de parcurs
Apeluri proiecte 2011

PILON  II

Scheme de calificare / FPC

Apeluri proiecte 2012 - 2013

Activități 
definite 
pentru 

schimb de 
informații

organizate de 
EACI / EASME

de la strategie la acțiune

30 proiecte / țări

INTELLIGENT ENERGY EUROPE

HORIZON 2020 – Construction Skills (EE-04-2014)

Evaluarea acțiunii BUS ���� noi oportunități WP 2016-2017 ?

Proiecte: 10 (����Oct.13) + 
+ 12 (����Sept.14) / 21 țări

4 Proiecte / X țări

6 întâlniri schimb experiență 
EU + Peer review

Elemente principale: platforme multi-stakeholders
• Analiza privind forța de muncă si calificări
• Foi de parcurs angajate pentru 2020+
• Scheme de calificare noi sau îmbunătățite

Educație continuă

Forța de muncă pe șantier

Toate categoriile de clădiri

Pilon I

Pilon II

Schimb de 
informații 
țări UE
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Context – IEE BUILD UP Skills

Elemente principale: platforme multi-stakeholders
• Analiza privind forța de muncă si calificări
• Foi de parcurs angajate pentru 2020+
• Scheme de calificare noi sau îmbunătățite

Educație continuă

Forța de muncă pe șantier

Toate categoriile de clădiri

Pilon I

Pilon II

Schimb de 
informații 
țări UE

BUILD UP Skills România

Platforma și foaia de parcurs 
calificarea forţei de muncă 
EE, SRE ���� 2020 Pilon I

Introducerea cunoștințelor și competențelor 
adecvate în calificările relevante (EE+SRE)

Stimularea evoluției sistemului național
al calificărilor și a viziunii actorilor cheie
din sectorul construcțiilor

�montatori de sisteme opace
de termoizolare (clădiri)

�montatori de sisteme
de tâmplărie termoizolantă

Elaborarea și implementarea la nivel 
național a două scheme de calificare:2011  ���� 2013

Necesități:

Asigurarea calităţii ridicate la montarea 
individuală a componentelor de anvelopă

Pilon II

2011 2012 2013 H2020 – Construction Skills

Horia Petran, INCD URBAN-INCERC
Seminar BPIE – Hotel Novotel București, 8 mai 2015



Foaia de parcurs
privind calificarea forței de muncă în construcții
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Comitet National 
de Consultare

MDRAP
Autorități
centrale

Lucrători

Evaluatori 
Compet.

Furnizori 
FPC

Agenții
ocuparePrograme

finanțare

Asociații 
Prof.

Produ-
cători
(c-ții)

Școli 
Profes.

Antre-
prenori

Autorități
locale

� Platformă deschisă - cadru 
pentru consultare

� Validarea, implementarea și 
monitorizarea schemelor de 
calificare propuse

� Facilitarea dialogului pe termen 
mediu şi lung:

� includere obiective de interes 
general în strategiile sectoriale şi 
în planurile de acţiune EE & SRE, 
dezvoltare regională şi 
administraţie publică, educaţie şi 
forţa de muncă,

�prioritizare alocări financiare
pentru susținerea acţiunilor
prevăzute prin Foaia de Parcurs
(ROBUST – BUILD UP Skills 
România)

CNC

MDRAP

ME-DE

MMFPS

ANOFM

ARACO

OAR

CCIB

UTCB

FGS

BPIE

IDRU

APFFP

AREC

ANCER

APMCR

Liga 
HABITAT

Consultări și validare

Platforma Națională pentru Calificare:
• 600 contacte,
• 50 furnizori FPC
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Obiective – rezultate așteptate

� Analiza ocupațională detaliată pentru definirea clară a competențelor 
pentru montatorii de sisteme opace de termoizolare pentru clădiri (ETICS) și 
de sisteme de tâmplărie termoizolantă

� Schemă națională de calificare 
pentru montatorii de sisteme opace
de termoizolare pentru clădiri

� Schemă națională de calificare 
pentru montatorii de sisteme 
de tâmplărie termoizolantă

� Definirea de mecanisme eficiente pentru asigurarea implementării 
schemelor de calificare pe scară largă și pe orizont de timp lung și
pentru promovarea de parteneriate între sistemul educațional și sectorul 
construcțiilor

asigurarea 
necesarului de 

muncitori 
calificați pentru 
orizontul 2020Im

p
le

m
e

n
ta

re

V
al

id
ar

e
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Mecanisme pentru implementare ���� calificare

• Utilizare rețele existente (PSC, QETICS, PPTT, CNDIPT, ANC)

• Infrastructură / cadru pentru formare profesională
(PNC, AJOFM, PICAS, CR-CNDIPT, CA-FPC, CEvC etc.):
– asigurarea flexibilității schemelor dezvoltate,

– previziune pe termen lung și posibilități de recalificare.

• Registre persoane calificate (ANC – PICAS – AJOFM ?)

• Instrumente pentru evaluarea competențelor (non-formal)

• Parteneriate pentru educație (sistem formare – construcții)

• Recunoaștere
– Piața construcțiilor

– Sistem național de calificare

– Finanțări publice creștere PEC

• Finanțare
– Dimens. și împărțire resurse

– Fond public/privat � FPC

– FSE / POCU



Beneficiari QualiShell

parteneriate locale între 
sistemul de educație și 
sectorul construcțiilor

- Unități de învățământ profesional și tehnic

- Furnizori de programe de formare profesională

Producători / furnizori 
tehnologii și sisteme 

(anvelope clădiri)Antreprenori
(angajatori / companii 

de construcții)

• Nevoi: materiale 
consumabile, 
echipamente de lucru, 
șantiere de practică

• Ofertă: conținut 
formare profesională, 
săli de curs, formatori

• Nevoi: lucrători calificați (certificați)

• Ofertă: șantiere de practică , SSM, 
echipamente

• Nevoi: montare de calitate 
a produselor, imagine

• Ofertă: materiale 
consumabile, specificații 
tehnice, instructori (demo)

• Scop(uri) 
comun(e)

• Împărțire 
resurse
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• Forța de muncă din 
sectorul construcțiilor 
(angajați)

• Clienți / investitori 
(beneficiarul final)

Administrația 
publică locală



Spre CALITATE (lucrări) prin CALIFICARE (personal)

• Calitate = conformarea cu cerinţele (Crosby)
• Noțiune relativă � în raport cu cerinţele (aşteptările):

– Cerințe reduse � calitate scăzută,
– Cerințe ambițioase � calitate ridicată

• Îndeplinirea cerințelor de calitate:
• Prin control:  (∃) sistem bine definit, eficient - proceduri

– ‘Polițist la fiecare intersecție’?

• Prin dezvoltarea de competențe si abilități – înțelegerea 
conceptului (ex. confort, eficiență, nZEB) si a tehnologiei
– Dezvoltarea unui autocontrol prin calificare & productivitate

• Schimbarea paradigmei printre constructori:
• ‘Dacă îmi calific angajații si apoi pleacă sau cer mai mulți bani?’
• ‘Dacă nu îmi calific angajații si ei rămân?’ � pregătire nZEB
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Creșterea nivelului de calificare?

• Presiune pe ținte de vânzări � reclamații � mai mult timp ����

Perform. 
termică 

anvelopă

Eficiență 
energetică 

sisteme

Piața 
construcțiilor

Beneficiar

Depozit., 
Transp., 
distrib., 

…

B2B (site), 
Distrib., 
Depozit 

local

Anv.

ETICS 
...

Inst.

Echip.

Auto-
matiz.

Clădire
(PE înaltă, 

nZEB…)

Producător
(componente / sisteme)

M

Concept,
Proiectare

Execuție

P
er

fo
rm

an
ță

…

?

Asistență
Recepție

Imagine proastă !�

• Investiția în calificare se recuperează ! � fond formare (% V)

����
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Analiză situație actuală:

•Stare
•Condiții de referință
•Analiză termo-
energetică

•Consumuri en.
•Evaluare PEC

Definire soluții 
creștere PEC:

•Reducere nec. en.
•Efic. echip./sisteme
•SRE

Proiectare:

•Proiectare 
generală

•Proiect 
specialități

•Detalii execuție
•Respectare AE
•Cunoaștere 

tehnologii

Execuție / 
implementare:

•Dotări necesare
•Personal calificat
•Certificare calitate
•Aplicare tehnologii
•Controlul calității 

(continuu)

Monitorizare (proprietar, administrator, responsabil energetic)

Autorizare

Recepție

Raport AE

Auditor 
energetic clădiri

Analiză economică:
•Costuri
•VNA, DRI, cE
• Afacere?

Arhitect, 
proiectanți

Antreprenor, 
subcontractanți

Audit energetic al clădirii

Creștere PEC (exemplu) ���� Actori

� Ocupare /utilizare (ventilare, aporturi, reglare) � IEQ
� Monitorizare continuă a consumurilor (zone, utilități)
� Informare / comunicare proprietari/ocupanți
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Autorități Producători materiale 
/ tehnologii / sisteme
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Consolidare?

Educație / FPC ONG, Media ...
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Towards improved compliance and quality
of the works for better performing buildings

� Scop: evaluarea celor mai bune cazuri și a barierelor în
creșterea fiabilității datelor de intrare pentru CPE, pentru a 
influența calitatea construcțiilor și pentru a sprijini conformitatea 
cu reglementările EE si SRE și tranziția spre nZEB,

� Obiective specifice:
o o mai bună înțelegere a situației din teren cu privire la 

îndeplinirea cerințelor și calitatea lucrărilor care 
influențează performanța energetică a clădirilor

o promovarea și sprijinirea conformității cu reglementările 
de performanță energetică (prin identificarea provocărilor 
și furnizarea celor mai bune practici)

o promovarea și sprijinirea calității lucrărilor cu impact 
energetic (construcții și forța de muncă, prin identificarea 
abordărilor de succes)

� Durata 36 luni de la 1 martie 2014.

“Spre o asigurare mai bună a conformității si o calitate ridicată
a lucrărilor pentru clădiri cu performanță superioară”
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� Focus:
o 9 țări (AT, BE, CY, ES, FR, EL, RO, SP, SE),
o 4 arii tehnologice: Caracteristici termice anvelopă, ventilare și 

etanșeitate, confort pe timpul verii, surse regenerabile,
o Stimularea inovării și înlăturarea barierelor,
o Clădiri de locuit existente și noi.

� Rezultate estimate:
o Identificarea problemelor existente privind calitatea datelor de 

intrare ale CPE, calitatea lucrărilor și asigurarea conformității
o Identificarea cerințelor preliminare pentru procedurile 

referitoare la datele de intrare (CPE) și la calitatea lucrărilor în 
scopul sprijinirii respectării efective a cadrului legal

o Documentarea abordărilor posibile ale cadrului organizatoric 
pentru o mai bună conformitate și sancțiuni eficiente

o Acțiuni concertate la nivel național, evenimente
(internaționale, europene și naționale), webinarii, hub-uri de 
date, reviste, comunicare prin social media, website, publicații
tipărite și electronice, completarea cursurilor universitare

o Platforma europeană QUALICHeCK pe probleme de 
conformitate și de calitate, funcționând după terminarea 
proiectului

qualicheck-platform.eu

Towards improved compliance and quality
of the works for better performing buildings



Train-to-nZEB (H2020 – Construction Skills)

� Scop: 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):

o promovarea dezvoltării și implementării 
pe scară largă a schemelor de calificare 
pentru lucrătorii în construcții
(BUILD UP Skills)

o promovarea programelor de formare 
continuă pentru arhitecți, ingineri, 
administratori clădiri ș.a., cu accent 
pe proiectarea integrată a clădirilor 
pentru realizare nZEB,

� Durata 36 luni (1 iunie 2015 – 31 mai 2018).

� Focus: 7 țări (BG, CZ, DE, RO, IE, TR, UA) – 12 organizații,
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Building Knowledge Hubs



Contact

www.buildupskills.eu

www.iee-robust.ro

Horia Petran
Coordonator proiect

București, Șos. Pantelimon 266
Tel. 021 2550835

hp@incerc2004.ro

www.iee-robust.ro/qualishell

BuildUpSkillsRO

Build Up Skills ROMANIA

www.buildup.eu/ro/communities/robust


