
Scopul nostru constă în 
proiectarea, dezvoltarea și 
pilotarea unui nou profil de 
calificare care să corespundă 
programelor de instruire cu 
tema „Cum să implementăm 
tehnici de economie circulară 
în industria textilă”!

SUSTENABILITATEA 
ÎN VIAȚA NOASTRĂ
Conceptul de sustenabilitate nu este un concept nou 

și există mai multe definiții. Potrivit Comisiei Europene, 

„Dezvoltarea sustenabilă este dezvoltarea care 

urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 

compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și 

satisface propriile nevoi”. 

Noile generații adoptă obiceiuri și stiluri de viață din 

ce în ce mai sustenabile, preocupările legate de mediu 

și consumul excesiv de resurse naturale au dus la o 

schimbare de paradigmă în alegerile consumatorilor. 

Indivizii sunt din ce în ce mai informați și conștienți de 

aceste probleme, iar industria trebuie să urmeze aceste 

schimbări pentru a răspunde cererilor consumatorilor.

Accesul la angajați calificați și instruiți corespunzător 

a devenit una dintre problemele majore ale industriei 

textile. Companiile încă se confruntă cu deficiența de 

personal instruit și calificat în tehnici de economie 

verde și circulară atât în   proiectare, cât și în fabricație. 

Acest segment de companii din industria textilă este 

constituit din IMM-uri fără resurse calificate în materie 

de sustenabilitate, pentru care este important să se 

dezvolte competențe și abilități.

Industria de textile și confecții are o nevoie urgentă 

de forță de muncă flexibilă care să poată răspunde 

dezvoltării și pieței globalizate și nevoii de proiectare  

și fabricare sustenabilă pentru a face față cererii globale 

de produse creative sustenabile.
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UNDE NE AFLĂM?

Cea de-a doua întâlnire tehnică de proiect a avut 

loc la CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias 
Têxtil e do Vestuário de Portugal, în Iunie 2018. 

Consorțiul a prezentat lucrările realizate în semestrul 

I și a prezentat etapele următoare. În primul 

semestru, consorțiul s-a concentrat în principal pe 

colectarea informațiilor despre:

•   Așteptările companiilor cu privire  

la subiectul sustenabilității;

•  Cum acționează companiile în activitatea lor;

•   Care sunt competențele și abilitățile unui  

expert în domeniul sustenabilității, din  

perspectiva companiilor.

Rezultatele cantitative arată variații considerabile 

între țările partenere, companiile fiind din ce în ce mai 

conștiente de cerințele pieței, ale consumatorilor și ale 

lucrătorilor lor. În același timp, companiile investesc din 

ce în ce mai mult în certificări de sustenabilitate pentru 

produse și în calificarea angajaților pentru a deveni mai 

competitivi.

Majoritatea companiilor integrează sustenabilitatea  

în strategia de afaceri, iar conceptul de sustenabilitate 

este legat de securitatea în sănătate și de condițiile  

de muncă, protecția mediului.

Companiile au considerat că expertul în sustenabilitate 

ar trebui să aibă abilități și competențe în:

Află mai multe aici.

http://www.ecotexerasmus.eu/en/
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URMĂTORII PAȘI!
Pentru definirea profilului de calificare profesională,  

va fi urmată metodologia descrisă în Cadrul European 

al Calificărilor (EQF) și în Sistemul european de credite 

pentru educație şi formare profesionala  (ECVET).

Programul de formare profesională va putea fi accesat  

și ales în funcție de sarcinile și competențele identificate 

de companii, iar unitățile de instruire vor fi construite 

din module multidisciplinare și vor oferi posibilitatea 

de a fi accesate și utilizate separat pentru formare 

personalizată. 

Setul de instrumente de instruire va fi disponibil într-o 

platformă digitală, iar utilizatorii vor putea accesa și 

configura modulele pentru a-și construi  un sistem  

de învățare personalizat care să corespundă nevoilor  

lor specifice.

Definição da qualificação 
profissional do/a 

Técnico/a Especialista em 
Sustentabilidade para o setor

Dezvoltarea setului  
de training 

Întâlnire tehnică 
Riga, LV 

2018
Ianuarie Februarie Martie... Aprilie ...Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

2019



CINE SUNTEM?  
CUNOAȘTE ECHIPA!
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KA2 - Cooperare Pentru Inovare și Schimb 
De Bune Practici. Parteneriate strategice 
pentru educație și formare profesională

Sprijinul Comisiei Europene pentru 
producerea acestei publicații nu constituie 
o aprobare a conținutului care reflectă doar 
părerile autorilor și Comisia nu poate fi făcută 
responsabilă pentru nicio utilizare care poate 
fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

CITEVE  
Centro Tecnológico das 
Indústrias Têxtil e do 
Vestuário de Portugal 
(CITEVE) – Portugal 
Portugal

RTU 
Riga Technical University
Latvia

TUIASI 
Technical University of 
Iasi “Gheorghe Asachi” 
Romania

TEXFOR 
Confederación de la 
Industria Textil 
Spain

SEPEE
Hellenic Fashion Industry 
Association 
Greece
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URMĂREȘTE-NE PE

Coordonator proiect:
TEXFOR

Persoană de contact:
Monica Olmos
Manager de operațiuni
international@texfor.es
www.ecotexerasmus.eu
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