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Vă invităm să vizitaţi website-ul proiectului la http://www.iee-robust.ro/qualishell/
Întâlnire Parteneriate EDUCAŢIE – INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR, Cluj-Napoca, 7 mai 2015
În data de 7 mai 2015, în incinta Hotelului City Plaza din ClujNapoca, sala Beijing, a avut loc o întâlnire de lucru pentru
iniţierea şi dezvoltarea unui parteneriat experimental pentru
calificarea forţei de muncă în construcţii în judeţul Cluj,
organizată în cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell, cu
sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.
La eveniment au participat: reprezentanţi ai companiilor din
sectorul construcţii, ai furnizorilor de programe de formare
profesională continuă, ai învăţământului profesional şi tehnic, ai
asociaţiilor de proprietari şi reprezentanţi ai Primăriei
Municipiului Cluj-Napoca alături de consorţiul proiectului.
Concluzii
Există interes din partea tuturor actorilor prezenţi la întâlnire
pentru dezvoltarea unui parteneriat în vederea calificării forţei de
muncă în construcţii, fiecare conştientizând avantajele proprii iar
Primăria Municipiului Cluj-Napoca este de acord să susţină aceste
demersuri. Având în vedere faptul că datorită societăţii dinamice
în care trăim legislaţia rămâne în urmă, autorităţile publice au
nevoie să primească propuneri de modificare / îmbunătăţire
venite din piaţă. În acest sens, Primăria Municipiului Cluj-Napoca
a solicitat o listă de propuneri pentru asigurarea calităţii lucrărilor
de construcţii.
La finalul întâlnirii, coordonatorul proiectului BUILD UP Skills
QualiShell a înmânat reprezentantului Colegiului Tehnic
“Anghel Saligny” din Cluj-Napoca, un material promoţional de
tip roll-up în vederea promovării parteneriatelor între educaţie
şi industria construcţiilor, ca soluţie pentru creşterea
performanţei energetice a clădirilor. Materialul a fost expus la
scurt timp în cadrul Târgului Liceelor din Cluj-Napoca.

În urma întâlnirii din data de 7 mai 2015, a fost semnat un acord de parteneriat pentru calificarea forţei de
muncă în construcţii între Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” din Cluj-Napoca, producătorul de materiale pentru
construcţii Henkel România şi grupul de firme de construcţii format din Grup 4 Instalaţii SA, Trustul de Instalaţii
Montaj şi Construcţii SA, ACI Bistriţa şi New R Consulting SRL.

Workshop BPIE, 8 mai 2015, București
În data de 8 mai 2015, la Hotel Novotel București a avut loc
Seminarul cu tema „Transformarea şi stimularea pieţei de
eficienţă energetică în clădiri”, organizat de către Buildings
Performance Institute Europe (BPIE) în cadrul proiectului
ZEBRA2020 (http://zebra2020.eu/). Proiectul BUILD UP
Skills QualiShell a fost reprezentat de către coordonatorul
proiectului care a susţinut o prezentare cu titlul „Stimularea
educaţiei şi calificării constructorilor – condiție esențială
pentru succesul programelor de eficiență energetică în
clădiri”.

Conferinţa aniversară INCD URBAN-INCERC, 13-15 mai 2015, București
În perioada 13-15 mai 2015, la București, a avut loc
Conferinţa aniversară a INCD URBAN-INCERC şi cea de-a
IX-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială, având ca temă 65 de ani de
cercetare în construcţii, arhitectură şi urbanism.
Programul a constat în evenimente ştiinţifice sub formă de
workshop-uri sau seminarii în primele două zile şi un
eveniment festiv urmat de o conferinţă ştiinţifică pe data
de 15 mai.
Proiectul BUILD UP Skills QualiShell a fost prezentat în
data de 13 mai 2015 în cadrul unui seminar dedicat, cu
tema „Spre clădiri de înaltă calitate prin calificarea
personalului din construcţii”.
La conferinţă au participat în total peste 300 de persoane
reprezentând universităţi sau centre universitare, institute
de cercetare, asociaţii profesionale şi administraţii publice
locale.

Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 19 mai 2015, București
În data de 19 mai 2015, la sediul Patronatului Societăţilor din Construcţii (PSC) din Bucureşti, a avut loc întâlnirea
Comitetului Partenerilor proiectului BUILD UP Skills QualiShell. Agenda de lucru a vizat aspecte legate de stadiul
activităţilor din cadrul proiectului şi planificarea activităţilor aferente pachetului de lucru 5 - "Activităţi de
coordonare pentru asigurarea aplicării pe scară largă şi orizont de timp lung a schemei de calificare" şi organizarea
Conferinţei Finale din data de 19 iunie 2015.

Conferinţa RCEPB, ediţia a VII-a, 28-29 mai 2015, București
În perioada de 28-29 mai 2015, la sediul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor din Bucureşti, proiectul BUILD UP Skills
QualiShell a fost reprezentat în cadrul celei de-a VII-a ediţii a Conferinţei Internaţionale “Performanţa Energetică a
Clădirilor şi Instalaţiilor Aferente”, organizate de Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România, Facultatea de
Inginerie a Instalaţiilor, Ordinul Auditorilor Energetici din România şi Societatea Română a Termotehnicienilor.
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