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
clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 (ROBUST)
În cadrul acţunii BUILD UP SKILLS a programului
Intelligent Energy – Europe (IEE) se derulează proiectul
ROBUST în perioada noiembrie 2011 – aprilie 2013.
Proiectul vizează evaluarea situaţiei existente şi dezvoltarea
unei strategii naţionale pentru pregătirea forţei de muncă
necesare atingerii obiectivelor asumate de România pentru
orizontul 2020 în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi
utilizarea sistemelor bazate pe energie din surse
regenerabile în clădiri.
De asemenea, proiectul analizează şi necesitatea adaptării
programelor cursurilor de pregătire profesională şi formularea de recomandări privind
calificarea şi certificarea lucrătorilor din sectorul construcţii pentru a reflecta noile nevoi ale
pieţei.
Echipa proiectului este formată din: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT),
Institutul Naţional De Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială
Durabilă (INCD URBAN-INCERC), Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR),
Business Development Group (BDG), Oraşe Energie România (OER), Asociaţia Patronală
Surse Noi de Energie (SUNE), Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor (CMC), cu
sprijinul Societăţii Române GEOEXCHANGE şi al Academiei ROMSTAL.
În luna august 2012 a fost publicat raportul de analiză privind situaţia actuală la nivel naţional
în sectorul construcţiilor, cu referire la calificarea forţei de muncă în domeniile eficienţei
energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri (www.ieerobust.ro/downloads/BUILD-UP-Skills_Romania_Analiza_Status_Quo.pdf).
Raportul
reprezintă o radiografie a sistuaţiei actuale şi, prin estimările privind decalajele referitoare la
necesarul de forţă de muncă în domeniu şi prin identificarea barierelor existente, se constituie
într-o bază solidă de pornire în definirea foii de parcurs la nivel naţional în vederea atingerii
obiectivelor 2020.
În cadrul Platformei Naţionale de Calificare a proiectului se desfăşoară o amplă şi continuă
activitate de comunicare, atât în cadrul întâlnirilor plenare prevăzute în cadrul proiectului, cât
şi prin intermediul platformei de comunicare www.iee-robust.ro. Informaţii privind proiectele
similar derulate în cadrul acţiunii europene în alte 29 State Membre UE pot fi obţinute la
www.buildupskills.eu.
Următorul eveniment de consultare în cadrul
Platformei Naţionale de Calificare va avea loc
pe 16 noiembrie 2012 la Timişoara.

