
 

Rezumat (Executive summary, RO) 

Obiectivul principal al proiectului CDWaste-ManageVET este promovarea formarii profesionale 

(VET) pentru lucrătorii din sectorul construcțiilor, adresându-se nevoilor moderne de formare 

profesională, în conformitate cu prioritățile UE în ceea ce privește normele actuale de gestionare 

a deșeurilor din construcții și demolări (CDW) și economia circulară. 

Obiectivele suplimentare pe care proiectul intenționează să le îndeplinească sunt anume 

următoarele: 

- îmbunătățirea oportunităților de integrare pe piața muncii și crearea condițiilor pentru 
dezvoltarea capacității de capital uman și a oportunităților de dezvoltare profesională, 
prin integrarea formarii profesionale gratuite si accesibile; 

- să consolideze participarea reprezentanților furnizorilor de educație și formare 
profesională, precum și a părților interesate din sectorul construcțiilor pentru schimbul 
de informații și bune practici, în vederea formulării de recomandări privind evoluția 
acestor abilități și locuri de muncă; 

- îmbunătățirea cooperării între instituțiile de învățământ și mediul de afaceri, ca urmare 
a combinării pregătirii teoretice și practice. 

Prioritățile CDW-ManageVET, în conformitate cu prioritățile UE, sunt: 

- dezvoltarea de parteneriate care vizează promovarea învățării bazate pe muncă în 
toate formele sale, prin dezvoltarea de noi conținuturi de formare inovatoare 
(programele de management CDW) care integrează o componentă de învățare bazată 
formarea la locul de muncă pentru a promova aplicarea cunoștințelor în situații 
practice de lucru; 

- educație deschisă și practici inovatoare într-o eră digitală, prin integrarea în resursele 
educaționale deschise (OER) CDWaste-ManageVET VOOC care asigură un acces on-line 
ușor și gratuit, care va fi transferabil oricărei părți interesate din toată Europa. 

Raportul actual prezintă rezultatele unei cercetări de birou privind cadrul legislativ, politicile și 

nevoile de formare în sectorul de gestionare a CDW pentru țările partenere ale proiectului în 

anumite domenii ale legislației privind deșeurile. Acesta include analiza situației actuale de 

gestionare a CDW în PPCs, identificarea legislației, politicilor si ghidurilor privind CDW, precum și 

obstacolele identificate pentru reciclarea și potențialul de reciclare a CDW, precum și deficiențele 

care ar putea duce la nerespectarea legislației UE privind deșeurile. 

Așa cum a fost prezentat pe larg în primele secțiuni ale acestui raport, unii parteneri au un număr 

considerabil de documente legislative și inițiative politice, atât la nivel național, cât și la nivel 

regional, precum și acțiuni de reducere a CDW generate. Cu toate acestea, PPCs încă se confruntă 

cu obstacole majore atunci când încearcă să reducă producția de deșeuri, să gestioneze în mod 

corespunzător eliminarea și valorificarea deșeurilor și respectă Protocolul CDW și liniile directoare 

privind CDW ale UE. Unele țări se confruntă încă cu obstacole precum: eliminarea ilegală, lipsa 

controlului autorităților de mediu/municipale, lipsa stimulentelor economice și fiscale pentru 

reciclare și folosirea materialelor reciclate în sectorul construcțiilor, printre altele. 



 
În acest context și având în vedere rezultatele activităților de cercetare desfășurate în cadrul 

acestui raport, putem formula o serie de recomandări și orientări pentru programul de instruire. 

Rezultatele interviurilor realizate de PPC sunt atât informații utile, cât și valoroase, care pot fi 

utilizate ca inputuri pentru următoarele activități din cadrul proiectului, în special pentru 

conceperea și structurarea IO2 (Dezvoltarea programelor CDW Management VET cu o componentă 

stimulată de învățare bazată pe practica (WBL) și IO3 (Dezvoltare a platformei de instruire online 

CDW). 

Cercetările de teren au investigat situația actuală privind programele instruire, programele și 

modelele profesionale în ceea ce privește câmpurile conexe de pe CDW prin chestionare online 

(cel puțin 10 furnizori de educație profesională în fiecare țară) și interviuri prin telefon sau online 

(minim 5 companii VET și 5 companii (IND )). 

Potrivit repondenților din industrie, principalele cunoștințe / abilități legate de CDW pe care 

angajații trebuie să le îmbunătățească prin viitoarele activități de formare sunt modul de realizare 

a planurilor de management privind CDW pe amplasament și de încadrare/clasificare a CDW, 

precum și care sunt materiale care trebuie îndepărtate din clădire înainte de demolare, pentru a 

nu impurifica alte materiale. De asemenea, se consideră că este foarte important să cunoaștem 

particularitățile utilizării agregatelor reciclate în producția de beton și impactul utilizării agregatelor 

reciclate rezultate din zdrobirea deșeurilor inerte din demolări asupra proprietăților betonului 

proaspăt și întărit, precum și alte modalități de utilizare a deșeurilor rezultate din demolarea 

construcțiilor în industria betonului (sau a construcțiilor) - altele decât utilizarea agregatelor din 

beton reciclat. 

Cercetările de teren au evidențiat necesitatea instruirii într-o varietate de subiecte și dezvoltarea 

diverselor programe, inclusiv în ceea ce privește formarea profesională. În acest sens, au fost 

selectate recomandări ale părților interesate pe teme de formare, metodologie și evaluare a 

diferitelor grupuri țintă. Principalele subiecte care trebuie abordate în timpul formării online sunt 

grupate în următoarele capitole: conștientizare generală pentru subiectul CDW (îmbunătățirea 

calității mediului, o mai bună utilizare a resurselor; aspecte de reglementare/cadru legal etc.); 

managementul CDW (politici și inițiative naționale și UE; gestionarea și tratarea CDW; tehnicile de 

tratare, reutilizare, reciclare și recuperare energetică a CDW rezultate din sortarea, concasarea, 

eliminarea etc.); manipularea, sortarea/separarea fluxurilor de CDW (definirea și gestionarea 

riscurilor legate de CDW, gestionarea diferitelor tipuri de fluxuri de deșeuri, atât periculoase, cât și 

nepericuloase, recunoașterea, selectarea și separarea diferitelor tipuri de fluxuri de deșeuri în 

toate etapele construcției/lucrărilor CDW ; separare și ambalare (în vederea transportului); planuri 

de management pentru CDW; controlul proceselor; piața de materiale valorificabile rezultate din 

CDW etc. 

Principala concluzie a cercetării de teren este că formarea continuă este crucială pentru 

dezvoltarea organizațională și succesul în sectorul CDW, precum și în cel al construcțiilor. În acest 

sens, a fost evidențiată necesitatea de a pregăti angajații și obiectivele cursului online, precum 



 
dezvoltarea economiei circulare și a conștiinței ecologice și stimularea cultivării mentalității de 

orientare către o economie durabilă și circulară. 
 


