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În perioada 11 - 12 februarie 2013, în cadrul proiectului Build-Up Skills România – ROBUST (proiect implementat
în perioada noiembrie 2011 - aprilie 2013 prin programul Intelligent Energy Europe), a fost organizată la Bucureşti
o nouă serie de întâlniri: întâlnirea de lucru a Comitetului Național Consultativ în data de 11 februarie 2013 și
întâlnirea Consorțiului Proiectului cu membrii Comitetului Sectorial în Construcţii în ziua de 12 februarie 2013.

Obiectivul zilei de 11 februarie 2013 a constat
în detalierea etapei privind elaborarea Foii de
Parcurs pentru calificarea forţei de muncă
necesare în domeniul eficienţei energetice şi
utilizării surselor regenerabile de energie în
clădiri, pentru îndeplinirea obiectivelor 2020,
respectiv actualizarea cadrului instiţutional şi
legislativ ţinând seama de noile atribuţii ale
aparatului guvernamental, a modului de
implicare şi cooperare instituţională în
elaborarea şi implementarea strategiei şi a
planului de acţiuni pe termen mediu şi lung
inclusiv propuneri pentru acţiuni concrete
privind Cadrul Naţional al Calificărilor.

Întâlnirea Proiectului cu membrii Comitetului
Sectorial în Construcţii, care s-a desfăşurat în 12
februarie 2013, a avut ca obiectiv un schimb de idei
între participanţi în vederea promovării de acţiuni
eficiente pentru asigurarea unei calificări adecvate a
forţei de muncă în construcţii pentru îndeplinirea
obiectivelor de economie de energie şi de mediu
asumate de România pentru anul 2020.

În urma întâlnirii au fost propuse spre introducere în Foaia de Parcurs următoarele:
•

obligativitatea, prin lege, a certificării companiilor pe anumite domenii precum şi a muncitorilor
calificaţi;

•

colaborarea cu firmele din UE pentru a preîntâmpina exodul forţei de muncă calificată după 2014, an în
care se va deschide piaţa europeană a forţei de muncă; relaţia trebuie să fie una de subcontractare a
firmelor româneşti de către cele străine;

•

eficienţa energetică a clădirilor impune apariţia unor noi competenţe, de unde necesitatea şcolarizării
tinerilor în acest domeniu astfel încât aceştia să aibă pregătirea la nivel european;

•

stabilizarea forţei de muncă în România.

În data de 13 februarie 2013 proiectul Build-Up Skills România - ROBUST a fost reprezentat în cadrul
Conferinţei „Formarea Profesională Duală în România – Status Quo, Provocări şi Măsuri” organizată de
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană la Hotel JW Marriott din Bucureşti.
La conferinţă au fost prezenţi Ministrul Educaţiei şi Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi
Turism, ambasadorii Germaniei şi Austriei precum şi reprezentanţi ai unor companii austriece si germane
de renume, prezente pe piaţa din România în diferite ramuri economice, inclusiv reprezentanţi ai sectorului
energetic. Discursurile celor doi miniştri au vizat obiectivele strategice ale politicii educaţionale româneşti
din perspectiva provocărilor economice precum şi formarea profesională – contribuţie la dezvoltarea
mediului de afaceri românesc. Cei doi demnitari şi-au manifestat interesul pentru o colaborare mai strânsă
cu sectorul privat în domeniul formării profesionale precum şi pentru implementarea unui sistem de
formare duală după modelul german, respectiv austriac.
Reprezentantul Build-Up Skills România a prezentat pe scurt obiectivele proiectului şi a subliniat
importanţa includerii în agenda de priorităţi a celor doi miniştri, a asigurării parteneriatului între industrie
şi educaţie precum şi dialogul, consultarea între actorii cheie din diferite domenii de activitate.
Ca exemplu de bune practici a fost prezentat sistemul de formare duală din Austria şi Germania alături de
un proiect implementat în România în care se practică învăţământul dual – Şcoala Profesională din Braşov.

În perioada 20–21 februarie 2013 proiectul Build-Up Skills România - ROBUST a participat şi a fost pomovat în
cadrul Conferinţei „ENERGY SMART SOLUTION”, organizată de Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie la
Bucureşti. În cadrul conferinţei a avut loc lansarea Platformei de lucru SmartSol 2013 care îşi propune analiza
şi trasarea căilor optime de implementare în mod eficient a strategiei energetice şi a planului de acţiune.

În perioada 27–28 februarie 2013 proiectul Build-Up Skills România - ROBUST a fost reprezentat la
Conferinţa „Power Summit 2013”, organizată de Ziarul Financiar la Hotel Radisson Blu din Bucureşti.
Subiectele principale de discuţie au vizat: Energia convenţională - Cum se atrag investitorii şi cum poate
România beneficia mai bine de resursele interne? şi Resursele noi de energie - Cum va arăta România în zece
ani de zile din punct de vedere energetic?. La conferinţă au fost prezenţi Ministrul delegat pentru Energie,
Preşedintele ANRE precum şi marii antreprenori din industria energetică precum: Petrom, GDF Suez Energy,
Mol, Enel România, Transelectrica, Hidroelectrica, Rompetrol, etc.
În cadrul discursului său, Ministrul Energiei a pus accent pe decalajul existent între sectorul clasic de
producţie – industria minieră de exemplu şi sectorul verde dedicat surselor regenerabile de energie, cu
mesajul, adresat în special investitorilor, că vor avea loc modificări în viitorul apropiat în ceea ce priveşte
numărul certificatelor verzi, în vederea stabilizării legislaţiei actuale iar prioritatea o reprezintă sectorul
industriei clasice de energie prin retehnologizarea electrocentralelor din România.

Pe website-ul proiectului a fost publicată o primă versiune
a Raportului privind Strategia Naţională de calificare a
forţei de muncă în domeniul Construcţiilor.
Pentru mai multe informaţii vă invităm să accesaţi:
http://www.iee-robust.ro/downloads/BUILD-UPSkills_Raport_Strategie-calificare_draft.pdf
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