SI.FOR. PROJECT
Training system on the labour-value of reuse (2012-1-IT1-LEO05-02781)

Comunicat de presă
București, 10 iulie 2014
Fundația Pestalozzi organizează în data de 10 iulie 2014 între orele10:00 – 13:00, la Hotel
Royal (Bd-ul Mircea Voda 28, Sector 3 București), Sala Mircea Vodă întâlnirea de diseminare
a rezultatelor proiectului “SI.FOR. Training system on the labour-value of reuse”.
Evenimentul se bucură de participarea invitaților din Italia, Franța, Belgia și Spania,
parteneri în cadrul proiectului precum și a reprezentanților societății civile din România,
organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul protecției sociale precum și al
firmelor active în domeniul deșeurilor electrice și electronice.
Temele pe care le avem in vedere sunt:
 întreprinderile sociale și grupurile vulnerabile
 experiența reciclării și reutilizării în Romania
 calificările profesionale în domeniul gestionarii deșeurilor în Romania
 implementarea legislației EU în domeniu în România.

Proiectul “SI.FOR. Training system on the
labour-value of reuse” este implementat în
contextul în care, la nivel european,
problematica deșeurilor devine esențială
pentru agenda europeană a problemelor de
mediu. Astfel, pentru a face față acestei
probleme, sectorul deșeurilor necesită o
reînnoire profundă atât în termeni de metode
cât și de instrumente. Modernizarea acestui
sector oferă oportunități deosebite din punct
de vedere ocupațional iar întreprinderile din
economia socială, sensibile și receptive la
schimbarile sociale și de piață si sunt capabile
să accepte această provocare

Ţepeş Vodă 22, Sector 2 Bucureşti
Tel./Fax + 4(021) 315 67 97
Email: pestalozzi@pestalozzi.ro

SI.FOR. PROJECT
Training system on the labour-value of reuse (2012-1-IT1-LEO05-02781)

Scopul proiectului este acela de a transfera și a disemina în Italia și posibil și în alte țări
partenere, a unui sistem inovativ de formare proiectat în Franța, în vederea dezvoltării
unui profil ocupațional nou, acela de “valorizator” (waste valorisator) în contextul general al
economiei sociale. Ca rezultate, se așteaptă promovarea unui sistem de formare,
introducerea unei noi ocupații profesionale pe piața „socială/verde/eco” a forței de muncă,
precum și o largă difuzare a sistemului la nivel european prin intermediul Cadrului
European al Calificărilor (EQF) și al Sistemului European de Credite pentru Formarea
Profesională (ECVET).
Valorizatorul trebuie să fie un expert în ceea ce privește ciclul care cuprinde prevenirea /
managementul/ reciclarea/ reutilizarea deșeurilor, fiind capabil a selecta
părți/componente și/sau materiale care pot fi recuperate și refolosite, înainte de a deveni
deșeuri, și de a demara procesele necesare pentru revitalizarea lor și plasarea lor pe piață.
Proiectul are o durata de 24 de luni si a demarat in octombrie 2012 fiind implementat în
cadrul unui parteneriat inițiat de Regiunea Emilia-Romagna din care fac parte Asociația
Orius (Italia), ENVIE (Franța), Fundatia Trinijove (Spania), Rreuse (Belgia), Fundația
Pestalozzi (Romania), toate operând în sectorul terțiar al economiei. Acestora li se adaugă
Universitatea din Modena și AITA-ISWA (Italia).
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să
ne contactaţi la adresa de email:
pestalozzi@pestalozzi.ro
sau
la
numărul de telefon: 0723 205 923
(persoană
de
contact:
Daniela
MIHĂIȚĂ) sau 0722 877 192. (persoană
de contact: Daniel SORESCU).
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