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Masă Rotundă, 6 aprilie 2015, Bucureşti
În data de 6 aprilie 2015, la Hotelul Epoque din Bucureşti, sala
Epoque, a avut loc Masa Rotundă cu tema: "DE LA CONCEPTE DE
ÎNALTĂ CALITATE LA CLĂDIRI PERFORMANTE" Modele de
PARTENERIAT pentru stimularea folosirii personalului calificat
pentru implementarea conceptelor privind eficienţa energetică
în clădiri, organizată în cadrul proiectului BUILD UP Skills
QualiShell.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Revistei „Arhitectura” şi
a avut ca scop consultarea activă cu privire la creşterea
standardelor de performanţă şi sustenabilitatea lucrărilor de
reabilitare termică a clădirilor prin parteneriate cu arhitecţii şi
proiectanţii din etapele iniţiale ale proiectelor din construcţii,
pentru stimularea folosirii personalului calificat pe tot parcursul
proceselor de construire sau modernizare a clădirilor.
La eveniment au participat: reprezentanţi ai arhitecţilor, ai
auditorilor energetici pentru clădiri, ai furnizorilor /
producătorilor de materiale şi / sau sisteme pentru construcţii, ai
universităţilor şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din
Bucureşti alături de consorţiul proiectului.
Concluzii
Pentru a obţine calitate în construcţii şi în lucrările de reabilitare
termică a clădirilor este nevoie de o serie de măsuri având ca
punct de pornire revizuirea întregului proces de construire din
România prin modificarea / îmbunătăţirea legislaţiei şi
introducerea / impunerea de noi cerinţe / criterii tehnice
măsurabile / cuantificabile. Un alt aspect îl reprezintă necesitatea
mecanismelor de monitorizare – este necesar controlul calităţii
lucrărilor de construcţii pe şantier prin dirigintele de şantier
precum şi controlul calităţii materialelor în piaţă; este necesară
verificarea consumurilor de energie după reabilitarea termică a
clădirilor.

Workshop Regional Timişoara, 16 aprilie 2015
În data de 16 aprilie 2015, la Hotel Timişoara, sala Viena, a avut
loc cel de-al III-lea Workshop Regional organizat în cadrul
proiectului BUILD UP Skills QualiShell.
Evenimentul a avut ca scop consultarea activă cu privire la
identificarea instrumentelor pentru stimularea folosirii
personalului calificat în proiecte publice locale de reabilitare
termică a clădirilor precum şi cu privire la stimularea
parteneriatelor locale pentru formare profesională în vederea
implementării schemei naţionale 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”
la nivel regional şi pe termen lung. De asemenea, evenimentul a
urmărit identificarea dificultăţilor, a barierelor şi a
oportunităţilor specifice pentru Regiunea Vest în domeniul
abordat.
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 din judeţul Timiş,
alături de consorţiul proiectului.
În urma discuţiilor s-a constat că există disponibilitate din partea tuturor actorilor prezenţi la workshop de a
dezvolta / încheia parteneriate pentru educaţie în judeţul Timiş în vederea implementării Schemei Naţionale de
Calificare dezvoltate în cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell la scară largă şi pe termen lung, fiecare
conştientizând avantajele obţinute. Deşi în momentul de faţă piaţa nu este pregătită pentru calificarea forţei de
muncă în construcţii, cei interesaţi trebuie să ia atitudine pentru a schimba acest lucru.

În urma evenimentului, conceptul de PARTENERIATE între
EDUCAŢIE şi INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR a fost promovat
în cadrul Târgului Liceelor care a avut loc la Casa
Tineretului din Timişoara în data de 29 aprilie 2015.

Conferinţa Restart Construcţii, 22 aprilie 2015
În data de 22 aprilie 2015, proiectul BUILD UP Skills QualiShell a
fost reprezentat la Conferinţa Restart Construcţii organizată de
Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii în data de 22
aprilie 2015 la Hotel Novotel din Bucureşti. La eveniment au
participat: antreprenori şi manageri de top din sectorul de
construcţii şi imobiliare, producători de materiale pentru
construcţii, arhitecţi şi proiectanţi, reprezentanţi ai camerelor de
comerţ şi ai ambasadelor, reprezentanţi ai asociaţiilor
profesionale şi patronatelor, experţi în finanţări şi achiziţii
publice, consultanţi, avocaţi, companii IT&C.
Ca teme de discuţie au fost abordate subiecte precum: absorbţia fondurilor europene, proiectul de lege a achiziţiilor
publice în scopul optimizării proiectelor, renunţarea la criteriul principal de atribuire – “preţul cel mai scăzut”,
clasificarea şi certificarea firmelor de construcţii, informatizarea sectorului şi măsurile pe care le are în vedere
Ministerul Finanţelor Publice pentru relansarea sectorului construcţii.

Conferinţa OER, 23 aprilie, Brasov
În data de 23 aprilie 2015 la Braşov, proiectul BUILD UP Skills
QualiShell a fost reprezentat în cadrul Conferinţei Anuale a
Oraşe Energie Europa. Coordonatorul proiectului a susţinut o
prezentare cu titlul RENOVAREA CLĂDIRILOR PUBLICE LA NIVEL
aproape ZERO ENERGIE în care a abordat şi creșterea nivelului
de calificare a forței de muncă în construcții în EE şi SRE.
Conferinţa s-a derulat pe parcursul a 3 zile iar temele de discuţie
au fost legate de: planuri de mobilitate urbană durabilă,
educaţie ”verde” în sistemul de învăţământ pre-universitar,
eficienţa energetică în clădirile administraţiei publice şi clădiri
aproape zero energie.

Conferinţa AAECR, 24 aprilie 2015, Iaşi
În data de 24 aprilie 2015, proiectul BUILD UP Skills QualiShell a fost reprezentat în cadrul celei de-a IX-a
Conferinţă Anuală a Asociaţiei Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România, cu tema EFICIENŢA ENERGETICĂ
ÎN CLĂDIRI. Bilanț și perspective pentru România. Evenimentul s-a desfăşurat în incinta Hotelului Unirea din Iaşi.

Următorul eveniment planificat în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell:
Seminar Final, 19 iunie 2015
(Săptămâna Europeană a Energiei Durabile)
Hotel Crowne Plaza Bucureşti
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