BUILD-UP SKILLS ROMÂNIA
Platforma şi foaia de parcurs pentru calificarea forţei de muncă necesare în
domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile în cladiri
pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 (ROBUST)
Proiectul vizează evaluarea situaţiei existente şi dezvoltarea unei strategii naţionale pentru pregătirea
forţei de muncă necesare atingerii obiectivelor de eficienţă energetică şi utilizare a sistemelor bazate pe
energie din surse regenerabile în clădiri asumate de România pentru orizontul 2020. Proiectul analizează
şi necesitatea adaptării programelor cursurilor de pregătire profesională şi va formula recomandări
privind calificarea şi certificarea lucrătorilor din sectorul construcţii pentru a reflecta noile nevoi ale pieţei
Principalele obiective:
(1) iniţierea unor dezbateri naţionale la care să participe
toate părţile interesate în pregătirea si calificarea forţei de
muncă în domeniul utilizării energiei din surse regenerabile
în clădiri si modernizarea energetică a acestora;
(2) identificarea si cuantificarea necesarului de forţă de
muncă calificată în cresterea eficienţei energetice si
utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri din
România până în 2020;
(3) iniţierea si acceptarea unei foi de parcurs naţionale în
privinţa calificării forţei de muncă, pentru atingerea
obiectivelor de eficienţă energetică stabilite pentru anul
2020 în România.
Echipa proiectului este formată din: Ministerul Dezvoltării
Regionale și Turismului - Direcţia Tehnică în Construcții,
Institutul Național De Cercetare-Dezvoltare în Construcții,
Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă (INCD URBANINCERC), Asociaţia Inginerilor de Instalații din România
(AIIR), Business Development Group (BDG), Orașe Energie
România (OER), Asociația Patronală Surse Noi de Energie
(SUNE), Fundația Casa de Meserii a Constructorilor, cu
sprijinul Societății Române Geoexchange și al Academiei
Romstal.

Proiectul promovează implicarea activă a tuturor actorilor interesaŃi în elaborarea
instrumentelor de implementare a obiectivelor 2020 asumate de Romania în domeniul
EE şi SRE în clădiri, într-un cadru coerent şi realist, creşterea calităŃii lucrărilor în
construcŃii şi a încrederii pieŃei în tehnologiile eficiente energetic

Vă asteptăm la următoarea dezbatere în cadrul Platformei Naționale de Calificare
Cluj-Napoca, 13 iulie 2012
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