
 
Atelier de lucru regional 

Craiova, Hotel EUROPECA 

Participanți: Membrii Platformei Naționale de Calificare  (PNC),  Consorțiul Proiectului #BUS4RoBOOST 

Scop: Consultare la nivelul Regiunii Sud Vest (Craiova), prezentarea activităților demarate privind analiza curentă la 
nivel naţional a sectorului construcţiilor din punct de vedere al formării profesionale continue și al instruirii, al 
performanţei energetice si al contribuţiei necesare pentru dezvoltarea pieței în 2030, discutarea decalajelor și barierelor 
identificate, fundamentarea liniilor strategice necesare. 

 

 08:30 – 09:00 - Înregistrarea participanților 

Sesiune plenară: 9:00 – 10:15 

 09:00 – 09:10 Cuvânt de deschidere 

 09:10 – 09:25 - Prezentarea proiectului #BUS4RoBOOST– obiective, platformă de consultare (reprezentant 
URBAN-INCERC, Lider de proiect) 

 09:25 –09:45 - Prezentarea activităților demarate privind analiza situației actuale a sectorului construcţiilor 
din România (reprezentant UTCB, responsabil WP2) 

09:45 – 10.00 – DigiConstruct – Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul construcţiilor (reprezentant 
FPSC) 

 10.00 – 10.10 - Prezentarea modului de organizare a sesiunilor interactive și a temelor de discuție, împărțirea 
pe grupuri de lucru (reprezentant BDG , WP3)  

 10:10 – 10:30 - Pauză cafea 

 10:30 – 11:30 - Stabilirea direcțiilor strategice pentru diminuarea decalajelor și eliminarea barierelor 
identificate cu privire la calificarea forței de muncă în construcțiilor în domeniul EE , utilizării SRE, 
digitalizării, economie circulară, etc. Activitatea se va desfășura în cadrul a 2 - 3 grupuri de lucru, moderate 
de membrii echipei proiectului 

 11:30 – 12:30 - Definirea strategiei de re-calificare: aspecte specifice la nivel local sau regional cu privire la 
necesitatea calificării forței de muncă în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile de 
energie în clădiri – comunicarea între nivelul local/regional și cel central; colaborarea între sectorul 
construcțiilor, domenii conexe, autorități relevante și actori cheie în domeniile calificării forței de muncă / 
pregătirii profesionale / educației. 

 12:30 – 13:00  - Prezentarea rezultatelor dezbaterilor pe sesiuni și grupuri de lucru, aspecte majore de luat 
în considerare în definirea strategiei naționale de recalificare și a adaptării noii foi de parcurs (2030+). 

 13:00 – 13:30 - Concluziile evenimentului regional 

13.30 – 14.30 – Prânz și networking 


