Partenerii proiectului:






Asociación Clúster de la Energía de
Extremadura (Cluster), Spania
http://www.clusterenergex.org
Asociación Extremeña de Cooperación
Este-Oeste (AECEO), Spania
http://ingles.aeceo.org
Federación de Industrias Afines de la
Unión General de Trabaja (FIA-UGT),
Spania
http://fia.ugt.org

Contact la nivel naţional:

Societatea Română pentru Educaţie
Permanentă

Berufsfortbildungswerk
Gemeinnützige
Bildungseinrichtung des DGB GmbH,
Germania
http://www.bfw.de
CGIL-Bildungswerk e.V., Germania
http://www.cgil-bildungswerk.de

Adresa:
Calea Călăraşi 249, Bl. 65, Ap. 21,
Sector 3, Bucureşti, România.
Tel/fax: +40/21/3273887



Federazione Italiana per l'uso Razionale
dell'Energia (FIRE), Italia
http://www.fire-italia.it



Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ),
Portugalia
http://www.isq.pt
Sindicato Nacional da Indústria e da
Energia (Sindel), Portugalia
http://www.sindel.pt

Persoana de Contact:
Emilia Săulescu – Preşedinte
E-mail: office@srep.ro
www.srep.ro









Societatea Română pentru
Permanentă (SREP), România
http://www.srep.ro

Reţea de competenţe
în domeniul Energiei
Solare
O reţea transnaţională de companii de
energie solară
care se concentrează pe dezvoltarea
competenţelor şi calificării europene în
domeniul reparaţiilor şi întreţinerii în
sectorul energiei solare.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi:

Educaţie

Zarząd
Regionu
Małopolska
“Solidarność", Polonia
http://www.solidarnosc.krakow.pl

Evaluatori Externi:
 Gareth Long şi Annachiara Pecchini
http://www.glpm.co.uk

http://www.soltec-project.eu
NSZZ

“Proiectul este co-finanţat cu sprijinul Comisiei
Europene. Această publicaţie reflectă doar viziunea
autorului iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere
pentru folosirea în orice mod a informaţiilor din acest
material”.

Reţea de Competenţe

Context
De când UE a acceptat să mărească rata
energiei alternative la 20% până în 2020, noi
provocări au apărut, în special în domeniul
energiei solare.
Oricum, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor
lucrătorilor sunt cu mult în urma standardelor
acestui domeniu în dezvoltare. În plus, acest
proces a rămas la un nivel naţional şi ne-aliniat
la standardele pieţei europene. Acest fapt a
creat o barieră în a îndeplini normele europene.
Calificările
VET
naţionale,
ex.
pentru
electricieni, dezvoltate la nivel local sau
naţional, nu sunt suficiente pentru a îndeplini
nevoile unei abordări sistematice în sectorul
VET din cadrul unui domeniu al energiei solare
în dezvoltare.

SolTec
Ideea proiectului SolTEC (Noiembrie 2009 Octombrie 2011) a fost iniţiată de către
partenerii germani şi spanioli în cadrul
Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii,
Acţiunea Leonardo da Vinci (dezvoltare de
inovaţie).

SolTec
... urmăreşte să micşoreze distanţa dintre
sectorul în creştere al energiei solare pe piaţa
europeană şi o dezvoltare insuficientă a
competenţelor lucrătorilor din domeniul solar.
... intenţionează să dezvolte un Standard
European de Calificare, pentru ca lucrătorii din
domeniul energiei solare să obţină calificarea
necesară pentru a lucra cu toate componentele
din cadrul energiei solare într-o manieră
corespunzătoare, cu asteptările companiilor
producătoare, oferind astfel garanţia muncii lor
şi a componentelor folosite.
... urmareşte să îmbunătăţească calitatea
sistemului VET, prin încorporarea unor
instrumente de calificare comune la nivelul
Uniunii Europene (rezultate ale învăţării, EQF,
etc).
... promovează transparenţa şi recunoaşterea
competenţelor şi (ca o consecinţă a acestora)
... mobilitatea lucrătorilor.

 Proiectul SolTec este punctul de început pentru
a crea o reţea bazată pe competenţe tehnice,
pentru a promova ulterior nevoile dezvoltării
abilităţilor din domeniul energiei solare. În timpul
proiectului se doreşte crearea unei baze pentru
cooperări ulterioare intre partenerii reţelei.
 reţea de calificări şi dezvoltare a competenţelor
pentru un domeniu în creştere precum sectorul
de energie solară va deschide posibilitatea
pentru dezvoltarea competenţelor şi Învăţării pe
tot Parcursul Vieţii şi va oferi un benefit maxim
pentru companiile de energie-solară şi angajaţii
acestora.
Proiectul SolTec creează o bază pentru ...
 SolTec oferă un conţinut orientat către nevoile
VET pentru cele mai căutate calificări în cadrul
furnizorilor de energie solară. Acest conţinut este
rezultatul interviurilor cu furnizorii de energie
solară.
 SolTec oferă un prim pas către o dezvoltare
sistematică a calificărilor VET la nivel European,
pentru sectorul în dezvoltare al energiei solare,
prin utilizarea unor instrumente comune la nivel
European (rezultate ale învăţării, EGF, etc).
 SolTec va promova mobilitatea lucrătorilor din
cadrul sectorului de energie solară în cadrul unei
pieţe internaţionale în dezvoltare, dar şi
transparenţa şi recunoaşterea competenţelor în
cadrul ţărilor member U.E.
 SolTec şi reţeaua sa construieşte o platformă
pentru companiile, instituţiile VET şi lucrătorii din
diverse ţări europene şi oferă posibilitatea unor
adaptări şi îmbunătăţiri permanente.

