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În data de 1 noiembrie 2013, la Bucureşti a
avut loc lansarea oficială a proiectului "BUILD
UP Skills QualiShell – Schema naţională de
calificare pentru forţa de muncă din
construcţii pentru realizarea de anvelope de
înaltă performanţă ale clădirilor", în cadrul
unui Seminar Naţional organizat la Hotel
Howard Johnson - Sala Platinum. Scopul
principal al evenimentului a constat în
reactivarea Platformei Naţionale pentru
Calificare (PNC), prezentarea obiectivelor şi
contribuția așteptată din partea proiectului.

La eveniment au participat aproximativ 60 de
persoane: reprezentanţi ai unor firme de
construcţii, furnizori de cursuri de formare
profesională continuă, asociaţii şi autorităţi
publice din domeniu, institute de cercetare şi
universităţi.
Seminarul a fost structurat în două părţi: o
sesiune plenară în care au fost prezentate
obiectivele proiectului, aspecte legate de piaţa
construcţiilor din România, de elaborarea
programelor de formare profesională pentru
montatorii de sisteme de termoizolaţie şi
pentru montatorii de sisteme de tâmplărie
termoizolantă şi o sesiune interactivă în care,
în cadrul a trei grupuri de lucru moderate de
către membrii consorţiului proiectului, au fost
supuse dezbaterii patru teme de discuţie
extrase din obiectivele proiectului.

Cele patru teme au vizat:
Tema 1: Cerințe și necesar de calificare a
forței de muncă în sectorul construcțiilor;
Tema 2: Fundamentarea și dezvoltarea
schemei de calificare pentru montatori de
sisteme de termoizolație;
Tema 3: Fundamentarea și dezvoltarea
schemei de calificare pentru montatori
sisteme tâmplărie termoizolantă;
Tema 4: Identificarea
de
mecanisme
eficiente pentru promovarea de parteneriate
între sistemul educațional și sectorul
construcțiilor.
În luna noiembrie 2013, Proiectul BUILD UP Skills
QualiShell a fost reprezentat în cadrul următoarelor
evenimente:

Conferinţa Internaţională PSC:
“Accesul Constructorilor şi
Dezvoltatorilor în piaţa
globalizată. Etica şi securitatea
afacerilor”
În data de 7 noiembrie 2013, Proiectul BUILD
UP Skills QualiShell a fost reprezentat în
cadrul Conferinţei Internaţionale cu tema
“Accesul Constructorilor şi Dezvoltatorilor în
piaţa globalizată. Etica şi securitatea
afacerilor”, organizată de către Patronatul
Societăţilor din Construcţii, la Hotel Radisson
Blu din Bucureşti.

La eveniment au participat membrii Uniunii Europene a Dezvoltatorilor şi Antreprenorilor din Construcţii –
UEPC, reprezentanţi ai asociaţiilor patronale din România, Rusia şi Irak, lideri ai asociaţiilor de dezvoltatori şi
constructori din ţări vecine României, precum şi antreprenori români din sectorul construcţiilor şi
reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi ai Ministerului Dezvoltării şi Administraţiei Publice.
Au fost dezbătute subiecte care au vizat: pieţe locale şi internaţionale cu potenţial de dezvoltare, nivelul de
siguranţă oferit investitorilor şi constructorilor, efectele clasificării firmelor din construcţii, instrumente
bancare şi facilităţi fiscale, modele de coaliţii între antreprenori.

Conferința EUKN: "Oraşe eficiente
energetic"
În perioada 6-7 noiembrie 2013, reprezentanţii
Proiectului BUILD UP Skills QualiShell au participat la
Conferința Anuală a Rețelei Europene de Cunoștințe
în Urbanism (EUKN), intitulată "Oraşe eficiente
energetic", organizată la Oradea cu sprijinul Primăriei
Municipiului Oradea şi a Zonei Metropolitane Oradea
şi împreună cu Punctul Central Naţional Român EUKN
şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
În cadrul evenimentului au fost analizate principalele
provocări și oportunități pentru orașe pe care le ridică
îndeplinirea obiectivelor de eficiență energetică.

Conferinţa Naţională ARACO 2013
În data de 13 noiembrie 2013, Proiectul BUILD UP Skills
QualiShell a fost reprezentat în cadrul Conferinţei
Naţionale a Asociaţiei Române a Antreprenorilor de
Construcţii (ARACO), organizată la Bucureşti în incinta
Bibliotecii Naţionale a României.
Lucrările Conferinţei au avut ca temă principală
perspectiva sectorului de construcţii şi analiza situaţiei
în ultimii doi ani, precum şi actualizarea Codului
Deontologic. Evenimentul a găzduit şi o expoziţie de
tehnologii, echipamente, materiale şi servicii dedicate
sectorului de construcţii.
La eveniment au participat antreprenori de construcţii
din România şi Europa, autorităţi publice, beneficiari ai
activităţilor sectorului de construcţii, firme de
consultanţă, proiectare, cercetare, reprezentanţi ai
partenerilor sociali precum şi ai mediului universitar.

Zilele Arhitecturii 2013
În zilele de 25 şi 28 noiembrie 2013, reprezentanţii
Proiectului BUILD UP Skills QualiShell au participat la
“Zilele Arhitecturii 2013”, manifestare ştiinţifică
dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea
învăţământului de arhitectură.
Ziua de 25 noiembrie 2013 a avut ca temă principală
“Dezvoltarea durabilă şi arhitectura”, fiind abordată
şi performanţa energetică a clădirilor, iar ziua de 28
noiembrie a constat într-o sesiune de informare
privind Programul “Acţiuni climatice, Mediu,
Eficienţa resurselor şi Materii prime”, ca parte al
noului Program-Cadru UE Horizon 2020.
La eveniment au participat: universităţi şi instituţii
academice, firme de arhitectură şi construcţii,
instituţii publice şi organizaţii de cercetaredezvoltare, asociaţii şi ONG-uri.

Întâlnirea BUILD UP Skills EU Exchange
În perioada 26-28 noiembrie 2013 la Bruxelles, coordonatorul Proiectului BUILD UP Skills QualiShell, a participat
la cea de-a cincea întâlnire de tip EU Exchange, destinată schimbului de informaţii între proiectele derulate în
cadrul acţiunii IEE BUILD UP Skills precum și la întâlnirea coordonatorilor pentru proiectele aflate în derulare în
Pilonul II, organizate sub egida BUILD UP Skills.
Întâlnirea coordonatorilor proiectelor din Pilonul II BUILD UP Skills, a fost prima întâlnire a proiectelor finanțate
în primul apel de propuneri de proiecte din Pilonul II (30 aprilie 2013), scopul acesteia fiind schimbul de
informații privind rezultatele finale obținute în cadrul Pilonului I (foile de parcurs pentru ultimele 9 țări
participante), respectiv prezentarea proiectelor începute în Pilonul II.
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