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Curs pilot Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri (SOT)
În luna martie 2015 Asociaţia QETICS, membru în consorţiul proiectului BUILD UP Skills
QualiShell a demarat cursul pilot pentru “Montator sisteme opace de termoizolare pentru
clădiri” (SOT) la care participă un număr de 16 persoane. Partea pratică se desfăşoară pe un
şantier din Bucureşti unde într-un spaţiu special amenajat are loc şi pregătirea teroretică.

Întâlnire Parteneriate Bucureşti, 4 martie 2015
În data de 4 martie 2015, la Liceul Tehnologic „Elie Radu” din Bucureşti,
a avut loc o întâlnire de lucru pentru iniţierea şi dezvoltarea unui
parteneriat experimental pentru calificarea forţei de muncă în
construcţii în regiunea Bucureşti-Ilfov, organizată în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell. 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 şi ai învăţământului profesional şi tehnic, 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 și beneficiile
participării la un astfel de parteneriat însă este nevoie de
CONŞTIENTIZARE pentru CALIFICARE, iar noţiunea de calificare trebuie
percepută ca o investiţie în propria persoană, un câştig viitor atât al
cursantului (angajatului) cât şi al angajatorului.
PARTENERIATELE între educaţie şi industrie pot fi o soluţie pentru
creşterea atractivităţii meseriilor din domeniul construcţiilor.

Workshopul Internaţional QUALICHeCK, 16-17 martie 2015
În perioada 16-17 martie 2015, proiectul BUILD UP Skills
QualiShell a fost reprezentat la Workshopul Internaţional "Cadru
Legislativ şi Practici Curente pentru Îmbunătăţirea Calităţii şi
Conformităţii" pe tema ventilării şi etanşeităţii clădirilor,
organizat la Lund, Suedia în cadrul proiectului IEE QUALICHeCK.

Conferinţa Liga HABITAT, 26 martie 2015
În data de 26 martie 2015, proiectul BUILD UP Skills QualiShell a
fost reprezentat la Conferinţa cu tema Sprijinirea Investiţiilor în
eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, organizată de Liga
Asociaţiilor de Proprietari HABITAT la Hotel Ibis Gara de Nord,
Bucureşti. La eveniment au participat: reprezentanţi ai
asociaţiilor de proprietari din Bucureşti, ai furnizorilor de
materiale şi sisteme pentru construcţii precum şi reprezentanţi
ai autorităţilor publice centrale şi locale.
În cadrul evenimentului, coordonatorul proiectului BUILD UP
Skills QualiShell a susţinut o prezentare a proiectului cu scopul de
a conştientiza beneficiarul lucrărilor de reabilitare termică asupra
importanţei utilizării personalului calificat şi asupra necesităţii de
a cere calitate.
Reprezentanţii asociaţiilor de proprietari au semnalat o lipsă de
coerenţă în selecţia blocurilor în vederea reabilitării termice.

Masa Rotundă APMCR, 26 martie 2015
În data de 26 martie 2015, la ROMEXPO Bucureşti, sala 1 din
pavilionul H3, proiectul BUILD UP Skills QualiShell a fost
reprezentat în cadrul Mesei Rotunde cu titlul “PREOCUPĂRI
ROMÂNEŞTI ÎN DEZVOLTAREA CLĂDIRILOR NZEB”, organizată de
Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din
România cu ocazia Construct Expo. Discuțiile purtate au relevat
importanța calificării personalului implicat în proiectarea și
realizarea efectivă a clădirilor nZEB, fiind amintită, ca document
strategic de referință, Foaia de parcurs pentru calificarea forței de
muncă în construcții, elaborată în cadrul proiectului BUILD UP
Skills Romania - ROBUST.

Conferinţa şi Adunarea Generala a Membrilor PPTT , 26 martie 2015
În data de 26 martie 2015, la ROMEXPO Bucureşti, parterul
Pavilionului Central, Sala Cupola au avut loc Conferinta
"Legislatie si tehnologii noi privind executia si montajul
tamplariei termoizolante, vitrajelor si peretilor cortina", şi
Adunarea Generală Ordinară a Membrilor PPTT, organizate în
cadrul expoziţiei Ambient Expo de către Patronatul
Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă. Reprezentanţii
PPTT, membri în consorţiul proiectului BUILD UP Skills
QualiShell au solicitat participanţilor feedback asupra
conţinutului materialelor elaborate în cadrul proiectului.

Întâlnirea Comitetului Partenerilor, 27 martie 2015
În data de 27 martie 2015, la sediul Patronatului Societăţilor din Construcţii (PSC) din Bucureşti, a avut loc o
întâlnire de lucru a Comitetului Partenerilor din cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell. Agenda de lucru a
vizat aspecte legate de stadiul activităţilor din cadrul proiectului şi planificarea activităţilor în perioada imediat
următoare, stadiul organizării celor două cursuri pilot pentru “Montator sisteme opace de termoizolare pentru
clădiri” şi pentru “Montator sisteme tâmplărie termoizolantă”, promovarea proiectului şi pregătirea pieţei
pentru aplicarea rezultatelor previzionate, pregătirea Workshop-ului Regional de la Timişoara din data de 16
aprilie 2015 şi a întâlnirii pentru iniţierea şi dezvoltarea unui parteneriat pentru calificarea forţei de muncă în
construcţii în judeţul Cluj, din data de 7 mai 2015.

Următoarele evenimente planificate în cadrul proiectului
BUILD UP Skills QualiShell:
19 iunie 2015 (Săptămâna Energiei Durabile) – Seminar Final,
Hotel Crowne Plaza Bucureşti
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