BUILD UP Skills QualiShell: Buletin Informativ Iunie 2015
Vă invităm să vizitaţi website-ul proiectului la http://www.iee-robust.ro/qualishell/
Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 11 iunie 2015
În data de 11 iunie 2015, la sediul Patronatului Societăţilor din Construcţii (PSC) din Bucureşti, a avut loc o
întâlnire de lucru a Comitetului Partenerilor proiectului BUILD UP Skills QualiShell. Agenda de lucru a vizat
aspecte legate de stadiul activităţilor din cadrul proiectului, pregătirea întâlnirii cu ofiţerul de proiect din partea
Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) din data de 18 iunie 2015 şi organizarea
Conferinţei Finale din data de 19 iunie 2015.

Conferinţa “Importanţa Calităţii Lucrărilor de Reabilitare Termică”, 11 iunie 2015
În data de 11 iunie 2015, la Hotel Ibis Nord Bucureşti,
proiectul BUILD UP Skills QualiShell a fost reprezentat în
cadrul Conferinţei cu tema “Importanţa Calităţii Lucrărilor de
Reabilitare Termică - Ghid Complet Pentru Beneficiari”,
organizată de Liga Asociaţiilor de Proprietari HABITAT,
Asociaţia Producătorilor de Polistiren Expandat din România
(ROMEPS) şi Asociaţia Română pentru Locuinţe Casa Plus.
Audienţa a fost formată în mare parte de reprezentanţi ai
asociaţiilor de proprietari, dar şi reprezentanţi ai Autorităţii
de Management pentru Programul Operaţional Regional, ai
Inspectoratului de Stat în Construcţii şi ai Parlamentului. Cu
acest prilej a fost distribuită broşura destinată beneficiarilor
proiectelor de eficienţă energetică publice şi private realizată
în cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell cu scopul de a
stimula utilizarea personalului calificat în proiectele de
reabilitare termică a clădirilor.

Workshopul BUILD UP Skills – 2015 EUSEW Policy Conference, 17 iunie 2015, Bruxelles
În data de 17 iunie 2015, la Bruxelles – Clădirea Van Maerlant a Comisiei Europene, proiectul BUILD UP Skills
QualiShell a fost reprezentat în cadrul Workshopului BUILD UP Skills cu tema “Asigurarea calificării forței de muncă
pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor europene privind energia și clima”. Workshopul BUILD UP Skills a fost
organizat de către Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) în Săptămâna Europeană a
Energiei Durabile (EUSEW) ca o sesiune specială a conferinței 2015 EUSEW Policy Conference și a urmărit
prezentarea unor rezultate remarcabile ale proiectelor derulate în cadrul acțiunii BUILD UP Skills a programului
Intelligent Energy Europe. Prezentările realizate de către reprezentanții proiectelor BUILD UP Skills din Olanda,
Spania, Irlanda, Finlanda și România în cadrul evenimentului pot fi urmărite aici.

Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 18 iunie 2015
În data de 18 iunie 2015, la sediul Patronatului Societăţilor
din Construcţii (PSC) din Bucureşti, a avut loc întâlnirea
Comitetului Partenerilor proiectului BUILD UP Skills
QualiShell, desfăşurată în prezenţa ofiţerului de proiect din
partea EASME. Agenda întâlnirii a vizat: o prezentare
generală a reprezentantului EASME care a curpins şi o serie
de aspecte specifice coordonării și implementării proiectului
BUILD UP Skills QualiShell, prezentarea partenerilor si a
rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, prezentarea
stadiului şi a lecțiilor învățate în cadrul cursurilor pilot,
prezentarea
mecanismelor
pentru
implementarea
schemelor de calificare şi o sesiune de discuţii libere despre
proiect.

Conferința „Calitatea în construcții: Ce ascund prețurile prea mici ?”, 18 iunie 2015
În data de 18 iunie 2015, la Hotel Caro din București,
proiectul BUILD UP Skills QualiShell a fost reprezentat
în cadrul Conferinței „Calitatea în construcții: Ce ascund
prețurile prea mici?”, organizată de ARENA
Construcţiilor. În cadrul conferinţei au fost dezbătute
aspecte legate de modificările aduse Legii 10/1995
privind calitatea în construcţii, precum şi de noua
strategie naţională privind achiziţiile publice dar şi
privind calificarea fortei de muncă în construcţii.

Conferinţa Finală, 19 iunie 2015, București
În data de 19 iunie 2015, la Hotelul Crowne Plaza din Bucureşti, sala
Crowne Ballroom, a avut loc Conferinţa Finală a proiectului BUILD UP
Skills QualiShell, iar tema a fost Calificarea Forţei de Muncă în
Construcţii – o Soluţie pentru Asigurarea Anvelopelor de Înaltă
Performanță ale Clădirilor.
Evenimentul a fost organizat în cadrul Săptămânii Europene a
Energiei Durabile (EUSEW), iniţiativă a Comisiei Europene care s-a
desfăşurat în perioada 15-19 iunie 2015 şi a avut ca scop prezentarea
rezultatelor obţinute în cadrul proiectului şi a parteneriatelor create
pentru implementarea la scară largă şi pe termen lung a Schemei
Naționale de Calificare dezvoltată în cadrul proiectului BUILD UP
Skills QualiShell, cu cele două componente aferente: "Montator
sisteme opace de termoizolare pentru clădiri” şi „Montator sisteme
de tâmplărie termoizolantă”, precum şi sprijinirea tranziţiei către un
sistem de formare profesională continuă în domeniul construcţiilor la
standarde europene.

La eveniment au participat: reprezentanţi ai companiilor din
sectorul construcţii şi ai producătorilor / furnzorilor de materiale /
sisteme pentru construcţii, ai furnizorilor de formare profesională
continuă, ai învăţământului profesional şi tehnic, reprezentanţi ai
asociaţiilor de proprietari, ai autorităţilor publice centrale şi locale,
precum şi reprezentanţi media, alături de consorţiul proiectului, în
total numărul participanţilor fiind de 84 de persoane.
Cu ocazia Conferinţei Finale a fost organizată şi o expoziţie care a
inclus oferte ale producătorilor de materiale şi sisteme inovatoare
pentru construcţii, oferte educaţionale ale unităţilor de
învăţământ profesional şi tehnic şi ale furnizorilor de formare
profesională continuă în domeniul construcţiilor şi imagini cu
lucrări de reabilitare termică a clădirilor din România.
Printre expozanţi s-au numărat:
o membri ai Grupului pentru calitatea sistemelor de
termoizolaţie QETICS: EJOT România, Fabryo Corporation,
Henkel, DAW BENŢA, Knauf Insulation, Lassesberger-Knauf,
ROCKWOOL;
o membri ai Patronatului Producătorilor de Tâmplărie
Termoizolantă (PPTT): Romserv Invest şi Fereastra SUKI;
o membri ai Asociaţiei Producătorilor de Polistiren Expandat din
România (ROMEPS): Arcon şi Masterplast;
o Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice ,,I.N.
Socolescu" din Bucureşti;
o TMD Lasting Service – furnizor de programe de formare
profesională continuă pentru adulţi.

Ceremonie Semnare Acord de Parteneriat Bucureşti
În cadrul evenimentului au fost semnate cinci acorduri de
parteneriat pentru calificarea forţei de muncă în construcţii
în vederea implementării schemelor de calificare pentru
montator SOT şi montator STT, la nivelul regiunii BucureştiIlfov, între producătorul de materiale pentru construcţii
Fabryo Corporation SRL, furnizorul de formare profesională
continuă pentru adulţi TMD Lasting Service SRL şi cinci
companii de construcţii (Concelex SRL, Rom Service
Construct SRL, Construct Alex SRL, Delta ACM93 SRL, Ginort
Invest SRL), cu sprijinul Primăriei Popeşti-Leordeni.

Parteneriate EDUCAŢIE – SECTORUL CONSTRUCŢIILOR
iniţiate în cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell:
 Bucureşti - Ilfov: 5 acorduri de parteneriat semnate
 Timişoara: 2 acorduri de parteneriat semnate
 Braşov: 2 acorduri de parteneriat semnate
 Galaţi: 1 acord de parteneriat în curs de semnare
 Cluj - Napoca: 1 acord de parteneriat în curs de semnare
 Craiova şi Iaşi: parteneriate iniţiate
Conferinţa a fost structurată în 2 părţi:
O sesiune plenară în cadrul căreia au fost prezentate
rezultatele proiectului BUILD UP Skills QualiShell,
urmată de o serie de intervenţii cu privire la
importanţa rezultatelor proiectului în perspectiva
2020 (Viceprimarul oraşului Popeşti-Leordeni,
Preşedintele Patronatului Societăţilor în Construcţii
şi Directorul General al Fabryo Corporation SRL).
Prezentările susţinute în cadrul sesiunii plenare pot fi
descărcate aici.
O sesiune interactivă care s-a desfăşurat în cadrul a
trei grupuri de lucru şi care a avut ca teme de
dezbatere:
 Implementarea la scară largă şi pe termen lung a
Schemei Naționale de Calificare. Identificarea
soluţiilor pentru creşterea nivelului de calificare
a lucrătorilor în vederea garantării creşterii
performanțelor energetice ale clădirilor.
 Un sistem modern de educaţie şi formare
profesională pentru creşterea angajabilităţii pe
piaţa muncii. Sistemul de formare profesională
continuă din România - Bariere si oportunităţi
Concluzii dezbatere:
pentru forţa de muncă în domeniul construcţii.
Schema de calificare dezvoltată în proiectul BUILD UP Skills QualiShell generează efecte care duc la
îmbunătăţirea calităţii lucrărilor de construcţii din România;
Parteneriatele EDUCAŢIE - INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR sunt soluţia pentru creşterea calităţii lucrărilor
de construcţii, dar şi pentru ca angajatorii şi furnizorii de formare profesională să îşi poată atinge
interesele privind forţa de muncă bine calificată şi desfăşurarea orelor de pregătire practică în condiţii
reale de muncă;
Principalele probleme cu care se confruntă sectorul construcţiilor în momentul de faţă sunt lipsa
finanţării şi a personalului calificat. Astfel pregătirea corespunzătoare şi responsabilizarea capitalului
uman se află pe lista priorităţilor companiilor de construcţii;

Este necesară o departajare clară a competenţelor diferiţilor actori implicaţi dar şi articularea unui
limbaj tehnic şi economic între pieţele implicate;
Se consideră necesară replicarea modelului BUILD UP Skills QualiShell în sectorul construcţiilor în
general (de exemplu, în domeniul instalaţiilor) dar şi în alte sectoare de activitate.

Pentru informaţii
suplimentare
accesaţi website-ul
proiectului:
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