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09:00-15:30 

 
Hotel SHERATON – Sala Iridium 

Calea Dorobanților 5-7, Sector 1, București 
 

AGENDA 
 

Participanți: Membrii Platformei Naționale de Calificare  (PNC), Consorțiul Proiectului 
 
Scop:  

 Lansarea oficială a proiectului BUILD UP Skills România – BUS4RoBOOST prezentarea 
obiectivelor și a contribuției așteptate ale acestuia la nivel național și european; 

 Reactivarea PNC și stabilirea modului de colaborare și asigurare a unui dialog  
sustenabil pe termen lung în cadrul platformei, pentru a facilita elaborarea documentelor 
strategice planificate și implementarea rezultatelor. 
 

Rezultate așteptate: 

 Schimb de informații și experiență privind identificarea calificărilor relevante pentru 
lanțul valoric în sectorul construcții, inclusiv previzionarea cerințelor conform dezvoltării estimate a 
pieței  

 Dialog privind ipotezele de lucru și limitările estimate în procesul de obținere a 
informațiilor relevante pentru elaborarea foii de parcurs precum și posibile soluții pentru 
depășirea lor. 

 Identificarea acțiunilor pentru activarea și implicarea membrilor PNC în activitățile 
proiectului BUS4RoROBOOST și pe termen lung pentru lansarea schemelor de calificare a forței de 
muncă în construcții necesare pentru atingerea țintelor 2030. 

 
09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților 
 
Sesiune plenară: 09:30 – 11:00 
 

09:30 – 09:40 Cuvânt de deschidere 

09:40 – 10:00 România în contextul Pactului Ecologic European, importanța asigurării 
necesarului de forță de muncă calificată pentru îndeplinirea țintelor asumate 
pentru 2030 în domeniul renovării fondului național de clădiri rezidențiale și 
nerezidențiale, publice și private precum și pentru realizarea unui parc imobiliar 
cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050, ca parte a 
obiectivelor naționale de dezvoltare durabilă  (reprezentant DDD, MDLPA, 
Ministerul Muncii, Ministerul Educației) 



BUILD UP Skills pentru susținerea renovării pe termen lung 
a fondului de clădiri in România (BUS4RoBOOST) 

 

 

 

10:00 –10:30 Prezentarea proiectului BUILD UP Skills România – BUS4RoBOOST 
(reprezentant URBAN-INCERC, Lider de proiect) 

10:30 – 10:50 Prezentarea obiectivelor și rezultatelor așteptate pentru Status Quo și Planul de 
Acțiuni (reprezentant UTCB, membru al consorțiului) 

10:50– 11:00 Prezentarea abordării participative propusă de proiect; modul de organizare a 
sesiunilor interactive, împărțirea pe grupuri de lucru (reprezentant BDG , membru 
al consorțiului) 

 

11:00 – 11:30 Pauză cafea 

 

Sesiuni Interactive: 
 
Sesiunea I: 
11:30 – 12:30 Trecerea in revistă și completarea calificărilor propuse spre analiză.  
 Identificarea provocărilor  specifice / barierelor în domeniul calificării forței de 

muncă necesare în domeniul eficienței energetice și renovării aprofundate a 
clădirilor – dialog și schimb de experiență cu privire la situația existentă, 
oportunități și provocări actuale în domeniul instruirii forței de muncă în 
construcții și domeniile conexe. 

 Activitatea se va desfășura în cadrul a 3 - 5 grupuri de lucru mixte (în funcție de 
numărul de participanți confirmați), moderate de membrii echipei proiectului 

 

12:30 – 12:45 Pauză cafea 

 
Sesiunea II: 
12:45 - 13:45 Colectarea datelor: Surse relevante de informații pentru analiza situației actuale la 

nivel național al formării profesionale continue și al instruirii în sectorul 
construcțiilor și domeniile conexe (selecție, validare, acces). Modalități de 
implicare a membrilor PNC în activitățile propuse de proiect 

 Activitatea se va desfășura în cadrul a 3 - 5 grupuri de lucru mixte (în funcție de 
numărul de participanți confirmați), moderate de membrii echipei proiectului. 

 

13:45-14:30 Pauză de prânz 

 
Sesiune comună: 14:30 – 15:30 
 
14:30– 15:00 Prezentarea rezultatelor dezbaterilor pe sesiuni și grupuri de lucru; 

 Aspecte majore pentru activitatea membrilor PNC în contextul obiectivelor 
strategice privind formarea profesională în domeniul construcțiilor în România 
(raportori – moderatori ai grupurilor de lucru) 

15:00 – 15:30 Concluziile întâlnirii și pașii următori (reprezentant lider de proiect). 


