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Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 4 iunie 2014
În data de 4 iunie 2014, la sediul Patronatului Societăţilor din Construcţii (PSC) din Bucureşti, a avut loc întâlnirea de
lucru a Comitetului Partenerilor din cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell. Agenda de lucru a vizat aspecte
legate de stadiul activităţilor din cadrul proiectului şi planificarea activităţilor în perioada imediat următoare, analiza
Panelului de Consultare din data de 16 mai 2014 de la Galaţi, pregătirea Mesei Rotunde din data de 25 iunie 2014
de la Bucureşti organizată cu ocazia Săptămânii Europene a Energiei Durabile precum şi a unui eveniment de presă
în data de 1 iulie 2014.

Masă Rotundă Săptămâna Europeană a
Energiei Durabile, 25 iunie 2014, Bucureşti
În data de 25 iunie 2014, la sediul INCD URBAN-INCERC
din Bucuresti, în cadrul proiectului BUILD UP Skills
QualiShell a fost organizată o Masă Rotundă cu tema
Proiectele privind stimularea eficienţei energetice şi a
utilizării surselor regenerabile de energie în clădiri –
şansă pentru creşterea sustenabilităţii sectorului
construcţiilor din România.
Evenimentul a avut loc în contextul Săptămânii Energiei
Durabile ce s-a desfăşurat în perioada 23 – 27 iunie
2014 ca o iniţiativă a Comisiei Europene, aflată în 2014
la cea de-a IX-a ediţie.
La eveniment au participat: membrii consorţiului
proiectului şi membrii Comitetului Naţional Consultativ
alături de reprezentanţi ai proiectelor relevante din
domeniul construcţiilor, al formării profesionale,
incluziunii sociale şi care vizează eficienţa energetică şi
utilizarea surselor regenerabile de energie în clădiri, în
total numărul participanţilor fiind de 33 de persoane.

Obiectivele mesei rotunde au constat în:
Prezentarea de proiecte relevante pentru
sectorul
construcţiilor,
care
vizează
stimularea eficienţei energetice şi a utilizării
surselor regenerabile de energie în clădiri şi
formarea profesională;
Reducerea
fragmentării
iniţiativelor/
demersurilor actuale prin schimb de
experienţă şi definirea de acţiuni comune;
Identificarea de
oportunităţi
pentru
implementarea Foii de Parcurs pentru
calificarea forţei de muncă din domeniul
construcţiilor - BUILD UP Skills România.
Evenimentul a fost structurat în 2 părţi: o sesiune de prezentări proiecte în implementare şi o dezbatere interactivă
privind obiective şi oportunităţi comune. În cadrul primei părţi au fost prezentate următoarele proiecte:
Build-Up Skills Romania-ROBUST – Platforma şi foaia de
parcurs pentru calificarea forţei de muncă necesare în
domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de
energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea
obiectivelor 2020
BUILD UP Skills QualiShell - Schema naţională de calificare
pentru forţa de muncă din construcţii pentru realizarea de
anvelope de înaltă performanţă ale clădirilor

Califică-te! Dă-ţi o şansă la o viaţă mai bună!

PROEFICIEN – "Calificări Profesionale pentru
Eficienţă Energetică”

Cluster Pro-nZEB - Cluster pentru promovarea clădirilor cu
consum de energie aproape egal cu zero în România
NeZeR – Promotion of smart and integrated NZEB
renovation measures in the European renovation
market

S.M.A.R.T. – Set de Măsuri pentru Angajaţi –
Reafirmare prin Training

neZEH - Hoteluri aproape zero energie

Dezbaterea interactivă a avut ca teme de discuţie:
Soluţii şi posibilităţi practice de conectare a
iniţiativelor/demersurilor actuale în vederea
reducerii fragmentării rezultatelor individuale;
Identificarea
de
oportunităţi
pentru
implementarea Foii de Parcurs pentru
calificarea forţei de muncă din domeniul
construcţiilor - BUILD UP Skills România;
Posibilităţi de completare a acţiunilor existente
privind calificarea forţei de muncă în
construcţii (EE şi SRE) prin definirea de acţiuni
comune.

Pentru mai multe informaţii despre eveniment consultaţi website-ul proiectului
http://www.iee-robust.ro/qualishell/

În data de 5 iunie 2014, proiectul BUILD UP Skills QualiShell a fost reprezentat în cadrul celei de-a VI-a ediţii a
Conferinţei Naţionale “Performanţa Energetică a Clădirilor şi Instalaţiilor Aferente” (RCEPB 2014) care a avut ca
temă Clădiri Active Inteligente: O nouă provocare pentru auditorii energetici . Evenimentul s-a desfăşurat în
incinta Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor şi a avut ca organizatori: Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor (FIIUTCB), Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR Filiala-Valahia) şi Ordinul Auditorilor Energetici din
România (OAER).

Activităţi planificate:
Eveniment de Presă
„Dezvoltarea sectorului construcţii şi importanţa calificării forţei de muncă din
domeniu pentru asigurarea calităţii lucrărilor în construcţii”
1 iulie 2014, Bucureşti
Sediul Inspectoratul de Stat în Construcţii

Primul curs pilot pentru montator
sisteme opace de termoizolare pentru clădiri
începând cu august 2014 (tbc.)

Următorul eveniment planificat:
24 septembrie 2014 - Panel Consultare Ploieşti

Pentru informaţii
suplimentare accesaţi
website-ul
proiectului:
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