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Sectorul construcțiilor este cel mai mare producător de 
deșeuri din Europa: deșeurile din construcții și demolări 
(DCD) reprezintă cel mai mare volum de deșeuri generate 
în UE! 

CDWaste-ManageVET este un proiect cofinanțat de programul 
Erasmus+ al UE în cadrul Acțiunii-cheie 2: Cooperare pentru 
inovare și schimb de bune practici, sprijinirea parteneriatelor 
strategice pentru educația și formarea profesională.   
Numărul proiectului: 2019-1-FR01-KA202-00 

CDWaste-ManageVET 
Dezvoltarea unui program VET 
pentru gestionarea deşeurilor 
din construcţii şi demolări  

Program de instruire online privind gestionarea deșeurilor  

din construcții și demolări (DCD) 

În cadrul proiectului fost creat un program pilot de instruire online, privind gestionarea DCD, 
la care accesul cursanților se face folosind o platformă de tip Moodle (adresă disponibilă pe site-
ul proiectului). Durata totală a instruirii este estimată la 80 de ore și include următoarele module de 
instruire: 

MODULE DE INSTRUIRE: 
1 Legislație și reglementări privind gestionarea deșeurilor 
2 Gestionarea deșeurilor pe șantier 
3 Managementul și reciclarea deșeurilor din construcții și demolări 
4 Evaluarea ciclului de viață (LCA) al materialelor de construcții și 

sustenabilitatea mediului  
 
Crearea Programului de Formare a pornit de la stabilirea competențelor, pe baza informațiilor 
obținute în cadrul unei cercetări detaliate și în cadrul unor grupuri focus organizate cu 
reprezentanți din domeniul afacerilor și formării profesionale. Acesta este un subiect inovator 
pentru care piața muncii necesită formarea de competențe! 



 
 

 

 

 

  
Partenerii din proiect: 
 

Parteneriatul CDWaste-Manage-VET implică 
7 parteneri provenind din 6 țări ale UE, 
reprezentând sectorul public și privat, în 
domeniile dezvoltării și formării durabile.  
 
OEC | FRANȚA (Coordonator Proiect)  
OFICIUL PENTRU MEDIU DIN CORSICA  
Organismul public regional  
 
PEDMEDE | GRECIA 
PANHELLENIC ASSOCIATION OF ENGINEERS 
CONTRACTORS OF PUBLIC WORKS  
Partener social care reprezintă sectorul 
construcțiilor  
 
EKS | GRECIA 
EUROPEAN KNOWLEDGE SPOT  
ONG 
 
FORMEDIL | ITALY  
FORMEDIL ENTE NAZIONALE PER LA 
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE NELL EDILIZIA  
Organizația paritară națională pentru VET 
 
ISQ | PORTUGALIA 
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE  
Inginerie, Institutul de Cercetare și Centru 
VET  
 
UPB | ROMANIA  
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN 
BUCUREȘTI  
Instituție de învățământ superior  
 
FLC | SPAINA 
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION  
Fundație și Centrul VET 
 

Rămâneți la curent, pentru a afla toate rezultatele 
proiectului, prin intermediul rețelelor sociale 
CDWaste-ManageVET: 

Proiectul pe social media: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBSITE: www.cdwaste-managevet.com 

Cursanții din cadrul programului pilot de 
formare al proiectului CDWaste Manage-VET, 
care este conceput pentru nivelul european 
EQF 5, vor avea posibilitatea de a-și 
îmbunătăți cunoștințele, aptitudinile și 
competențele în acest domeniu. 
Pentru mai multe informații, urmăriți canalele 
media ale proiectului european CDWaste 
Manage-VET care are ca principal obiectiv 
dezvoltarea unui program de instruire care să 
răspundă nevoilor de formare legate de 
gestionarea eficientă a DCD, în conformitate cu 
prioritățile UE și cu strategia UE pentru o 
economie circulară. 


