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Informare 
 

privind stadiul derularii proiectului ROBUST 
 

 

 

Proiectul de grant “ROmanian Build-Up Skills: Qualification platform and roadmap for the 

building workforce on energy-efficency and renewable energy to meet 2020 Targets - ROBUST” 

(Platforma si foaia de parcurs pentru calificarea fortei de munca necesare in domeniul eficientei 

energetice si utilizarii surselor de energie regenerabile in cladiri pentru indeplinirea obiectivelor 2020) 

se deruleaza in perioada  1 noiembrie 2011 - 30 aprilie 2013 (18 luni), in cadrul unui program al 

Intelligent Energy Europe (IEE), co-finantat de Comisia Europeana prin Agentia Executiva pentru 

Competitivitate si Inovare (EACI). 

Programul are un buget indicativ total de 8 milioane euro si finanteaza cate o singura   

aplicatie (nationala) din EU-27 + Norvegia, Islanda, Liechtenstein si Croatia.  

Consortiul proiectului ROBUST este format din: 

 INCD URBAN-INCERC - coordonator 

 Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania - AIIR 

 Asociatia Orase-Energie-Romania 

 SC Business Development Group Bucuresti 

 Asociatia Patronala Surse Noi de Energie - SunE  

 Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor 

 

ARACO a avut un rol major atat in „intarirea” si redactarea aplicatiei (la apelul din 2011 au fost 

aprobate pentru finantare numai 21 de platforme nationale), cat si in intrarea in consortiul 

proiectului, cu responsabilitati bine definite, a Fundatiei CMC - al  carei membru fondator este. 

In continuare, ARACO este unul din actorii relevanti ai Platformei nationale de calificare - 

cadru amplu de consultare (100 de reprezentanti, din care 20 de recomandari facute de ARACO) cu rol 

cheie in definirea viziunii nationale pe termen scurt, mediu si lung, in stabilirea si implementarea foii 

de parcurs. 

Domnul Laurentiu Plosceanu este membru in Comitetul National Consultativ, format din 11 

personalitati cu expertiza in domeniul proiectului reprezentand MDRT (cu doi reprezentanti), MECMA, 

MMFPS, MMP, AFM, ARACO, CCIR, PSC, CNDIPT si ANC. 
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Domnul Romeo Bogdanovici este unul din cei doi Senior Experti din proiect si reprezinta, 

incepand cu 1 ianuarie 2012, Fundatia CMC in Comitetul partenerilor de proiect . 

 

In luna decembrie 2011, s-au desfasurat in cadrul proiectului ROBUST urmatoarele 

evenimente:  

 In sedinta Filialei Bucuresti a ARACO din 2 decembrie, domnul Horia Petran, Manager de 

proiect, a facut membrilor ARACO o prezentare a proiectului, a prioritatilor si a actiunilor 

planificate. 

 In data de 5 decembrie s-a desfasurat sedinta Comitetului partenerilor de proiect, in care a 

fost prezentata si o informare privind întâlnirea EU Exchange (schimb de informatii la 

nivel european) de la Bruxelles, din 23 - 25 noiembrie 2011. 

 In data de 19 decembrie s-a desfasurat o noua sedinta a Comitetului partenerilor de 

proiect. 

 In data de 20 decembrie a avut loc prima reuniune a Comitetului National Consultativ. 

 In data de 21 decembrie, la Hotelul Athenee Palace - Hilton, s-a desfasurat primul Seminar 

National, care a avut ca obiective lansarea oficiala a proiectului, constituirea Platformei 

nationale de calificare, prezentarea obiectivelor si a contributiei asteptate din partea 

proiectului ROBUST.  Evenimentul a fost urmat, in cursul dupa-amiezei, de o sesiune 

interactiva, organizata pe grupuri de lucru moderate de membrii echipei proiectului. 

 

Principalele rezultate si beneficii asteptate din partea proiectului Build-Up Skills Romania - 

ROBUST sunt:  

Autorităti:  

 suport pentru definirea strategiei nationale pentru calificarea fortei de muncă în 

constructii pentru domeniile EE și SRE 

 furnizarea de instrumente pentru un cadru coerent și realist la orizontul 2020 + 

 

Industria constructiilor: 

 creșterea calitătii lucrărilor de constructii 

 creșterea increderii pietei in tehnologiile EE și SRE 

 implementare solutii pentru case pasive si nZEB 

 

Formare profesională:  

 oportunităti pentru finantarea cursurilor de formare profesională in domeniul 

constructiilor pentru EE si SRE 
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Piata muncii: 

 implementarea politicilor/strategiei nationale  locuri de muncă 

 creșterea angajărilor si diversificarea calificărilor  “Green Skills” 

 

Învătământ: 

 adaptarea programelor nationale la noile cerinte de calificare si racordarea la Cadrul 

European al Calificărilor 

 corelarea calificărilor cu meseriile/ocupatiile din constructii si alte domenii conexe 

 

Calendarul de evenimente viitoare din cadrul proiectului, cu prezentari/validari de rezultate, 

cuprinde: 

 4 - 6 aprilie 2012 – Workshop national Braşov 

 11 - 13 iulie 2012 – Workshop regional Iasi 

 20 - 21 septembrie 2012 – Workshop regional Cluj-Napoca 

 15 - 16 noiembrie 2012 – Workshop regional Timisoara 

 17 - 19 aprilie 2013 – Seminar final al proiectului, Bucuresti 

 

 

Constantin Balinisteanu 

 


