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)
În data de 2 mai 2012 a fost organizată la sediul MDRT întâlnirea de lucru a Comitetului
Naţional Consultativ al proiectului Build-Up Skills România - ROBUST în vederea elaborării
sistemului de certificare a instalatorilor de sisteme care utilizează surse regenerabile de
energie (SRE) în clădiri.
Reuniunea s-a desfăşurat sub coordonarea reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale
și Turismului (MDRT) și Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA).
La întâlnire au participat reprezentanţi din partea: MDRT, MECMA, MMP, ANC, PSC, INCD
URBAN-INCERC, AIIR, BDG, SUNE, CMC, OER, ROMSTAL şi SRG.
În cadrul întâlnirii au fost dezbătute: etapele ce trebuiesc parcurse pentru ca schemele de
calificare impuse de Directiva Europeană RESD să fie considerate în vigoare şi aplicabile
mediului de afaceri, stadiul şi responsabilităţile privind introducerea ocupaţiilor în COR şi
elaborarea standardelor ocupaţionale şi au fost stabilite termenele de soluţionare.
În perioada 24-25 mai 2012, proiectul Build-Up Skills
România - ROBUST a participat şi a fost promovat în
cadrul celei de-a IV-a ediţii a Conferinţei Naţionale
“Performanţa Energetică a Clădirilor şi Instalaţiilor
Aferente” (RCEPB – Romanian Conference Energy
Performance of Buildings), eveniment desfăşurat în
incinta Bibliotecii Naţionale din Bucureşti sub
patronajul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului şi cu sprijinul Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, având ca organizatori instituţii
cu renume în domeniul eficienţei energetice precum: Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din
România (AIIR) și Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor (FII-UTCB).
RCEPB 2012 a asigurat un forum pentru dezbaterea şi modelarea direcţiilor şi priorităţilor
viitoare în dezvoltarea durabilă şi securitatea energetică, abordând subiecte ca: stadiul
implementării şi aplicării directivelor europene 2010/31/CE, 2006/32/CE şi 2009/28/CE;
perspectivele noii directive privind eficienţa energetică; politici, programe şi surse de
finanţare pentru îndeplinirea angajamentelor 20/20/20 ale României; soluţii sustenabile
pentru clădiri performante energetic: clădiri pasive, clădiri zero energie şi clădiri verzi; piaţa
serviciilor de certificare şi auditare energetică etc.
La lucrările conferinţei au participat peste 200 de specialişti cu activitate în domeniul
construcţiilor şi instalaţiilor, proveniţi din 30 de oraşe din ţară (Bucureşti, Timişoara, Cluj, Iaşi,

Oradea, Suceava, Botoşani, Braşov, Constanţa, Ploieşti, Buzău, Galaţi, Alba-Iulia, Arad, Sibiu
etc.), printre aceştia numărându-se nume mari precum: Air Control Systems, Saint-Gobain
Glass România, Fibran România, Funke Kunststoffe, Danfoss, AB Tehnic Profesional, Miral
Instal, ROMEPS, Dosetimpex, Nemetschek România, Alpin Construct, Schiedel Electronic,
Rehau-România, Vitastal Consulting.
Conferinţa a beneficiat de o puternică mediatizare, având ca parteneri media: România Liberă,
Radio România Actualităţi, Revista Instalatorul, Tehnica Instalaţiilor, Agenda Construcţiilor,
Bursa Construcţiilor, Matrixrom şi ca parteneri instituţionali: PSC, ARACO, AGFR, AE3R, BPIE,
SRT, Liga HABITAT, ECONET, entităţi de prestigiu din domeniul PEC (Performanţei Energetice a
Clădirilor).

În data de 28 mai 2012, reprezentanţii proiectului Build-Up Skills România - ROBUST au
participat la conferinţa organizată de PricewaterhouseCoopers (PwC) la Bucureşti, eveniment
de lansare a studiului de piaţă intitulat: „CEO Survey – Economic Perspectives and Labour
Market Tendencies in Romania in 2012”. Studiul poate fi descărcat accesând link-ul:
http://www.pwc.com/en_RO/ro/publications/assets/assets_2012/ceo_survey_romania_201
2_eng_web.pdf
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