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1. Introducere
Acest document prezintă modelul de competenţe WACOM (WCM), primul model de
competenţe europene pentru sectorul apei.
Modelul de competenţe WACOM transferă Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi Modelul
German de Referinţă pentru Adaptare de Competenţe PAS 1093 în sectorul apei şi formarea
şi educaţia vocaţională în acest domeniu (VET) în întreaga Europa.
Modelul de competenţe WACOM este rezultatul principal al Proiectului WAter Competences
Model Transfer Project (WACOM) asigurând un model de competenţe standardizat şi
armonizat pentru sectorul apei.
Modelele de competenţe pot oferi o amplă diversitate în multe finalităţi. Ele sunt dezvoltate
pentru a lămuri şi accelera procesele. Dezvoltarea modelelor de competenţe se află încă în
stadii de debut, dar urmează o cale ascendentă. Menţiunea este că există o largă cerere din
partea economiei care consideră domeniul adaptării competenţelor ca una dintre cele mai
importante provocări în viitor pentru dezvoltarea resurselor umane. O necesitate urgentă de
a standardiza adaptării competenţelor există, atât timp cât nu au fost întreprinse activităţi
pentru un model de competenţe generic şi specificaţiile şi principiile existente care decurg
din acestea au fost abordate până acum numai într-o manieră tehnică.
Obiectivele principale ale modelelor de competenţe sunt definiţia, armonizarea şi
întrebuinţarea competenţelor, precum şi elemente şi categoriile lor.
Profesioniştii în resurse umane pot folosi modelele de competenţe pentru planificare
strategică sau sisteme de inovaţii, oferind servicii strategice care îmbunătăţesc profitul. Pe
de altă parte, modelele de competenţe pot oferi informaţii despre cunoştinţele, abilităţile şi
competenţele personalului şi cerinţa de educaţie şi formare vocaţională a acestuia. Un
model de competenţe poate raţionaliza şi simplifica operaţiile care conduc la eficienţă şi
excelenţă operaţională în întreaga organizaţie.
Un model de competenţe descrie competenţele solicitate pentru a activa cu succes într-un
anume post de operare dintr-o anume firmă. Acest set de competenţe este apoi utilizat ca
fundament şi standard pentru descrierea posturilor de operare specifice, pentru selecţia
noului personal, pentru evaluarea performanţelor în curs de desfăşurare a întregului
personal, pentru analiza necesarului de formare şi pentru clasificarea şi asigurarea educaţiei
şi pregătirii vocaţionale la cerere, în vederea dezvoltării competenţelor. Cazurile care se
utilizează şi scenariile de aplicaţii ale modelelor de competenţe sunt:
 definiţii standardizate ale competenţelor existente şi necesitate
 descriere clară a posturilor de operare (specializate, profilul postului de operare ca
fundament)
 analiza decalajelor dintre stadiul actual şi cel ţintit al competenţelor
 conceperea şi oferirea soluţiilor de formare vocaţională
 armonizarea soluţiilor VET (cadru profesional)
 o mai bună comparabilitate şi mobilitate în Europa.
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2. Termeni cheie şi definiţii
Pentru o înţelegere comună şi reciprocă este important de a defini termenii şi definiţiile
compatibile. Următorii termeni şi următoarele definiţii sunt specificate pentru Modelul de
competenţe WACOM şi pot fi folosite pentru un model de competenţe generic precum şi
pentru multiplicarea, transformarea şi adaptarea la alte sectoare şi ramuri specifice:

Acţiune: (sinonim cu activitate) [adaptat din PAS 1093]
Activitate: comportament sau performanţă a cunoaşterii, observabile şi măsurabile, abilităţi
sau competenţe pentru a realiza un obiectiv conştient (sinonim cu acţiune) [adaptat din PAS
1093]
Organism de evaluare: organizaţie care evaluează sau apreciază activitatea sau produsul de
învăţare, care indică cunoştinţele acestora, abilităţile, competenţele sau orice alt rezultat
aşteptat al procesului de învăţare [adaptat din CWA 16133]
Proces de evaluare: proces de aplicare al unei specificaţii de evaluare a unui cursant anume,
la un moment specific sau pe durata unui interval de timp specific [CWA 16133]
Rezultatul evaluării: rezultatul înregistrat al unui proces de evaluare [CWA 16133]
Organism de atribuire: organizaţie căreia i s-a atribuit credit sau calificare [CWA 16133]
Competenţe: abilitate (care nu poate fi observată direct, doar prin activităţi) pentru a
combina adecvat şi cu succes şi a efectua activităţile necesare în orice contexte spre a realiza
sarcini sau obiective [adaptat din EQF]
Credit: mijloc cuantificat de exprimare a volumului de învăţare bazat pe volumul de muncă al
cursanţilor necesar realizării rezultatelor aşteptate ale procesului de învăţare la nivelul
specificat [Ghidul Utilizatorilor ECTS]
Cadru: sistem de concepte, definiţii şi prevederi prin care se decid, se asociază şi se
articulează practicile educaţionale [CWA 16133]
Rezultat (intenţionat) al învăţării: declaraţie asupra a ce se aşteaptă de la cursant a şti, a
înţelege sau a fi apt a face după încheierea cu succes a oportunităţii de învăţare [adaptat din
ECTS Users Guide]
Cunoştinţe: rezultat al procesului de învăţare asociat informaţiei [adaptat din EQF]
Cursant: persoană angajată într-un proces de învăţare [Ghidul Utilizatorilor ECTS]
Oportunitate de învăţare: proces de educaţie sau formare specificat formal [CWA 16133]
Furnizor de oportunitate de învăţare: organizaţie care oferă educaţie şi formare
Nivelul (în cadru): categorii pentru observarea şi măsurarea activităţilor şi performanţelor
Calificare: rezultat formal al unei evaluări şi validarea procesului care este obţinut când o
autoritate competentă stabileşte că o persoană a dobândit rezultatele de învăţare definite
date [adaptat din EQF]
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Abilităţi: rezultatul procesului de învăţare relaţionat acţiunilor incluzând performanţa de a
aplica cunoştinţele şi a folosi know-how-ul pentru a desăvârşi obiectivele şi a soluţiona
problemele (cognitive sau practice) [adaptat din EQF]
Atribuţii: obiective pentru activităţi şi performanţe într-o situaţie dată şi într-un context dat
Ofertant VET: organizaţie care oferă oportunităţi de învăţământ vocaţional
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3. Surse principale pentru modelul de competenţe
WACOM
Acest capitol prezintă şi descrie sursele principale pentru modelul de competenţe WACOM.
Modelul de competenţe WACOM transferă Modelul de referinţe german pentru aplicarea
modelului de compeţenţe PAS 1093 şi Cadrul de calificare european (EQF) în sectorul apei şi
educaţia şi formarea vocaţională (VET) în întreaga Europă. Cerinţele diverşilor factori
europeni implicaţi din sectorul apei au fost discutate şi identificate în mai multe workshopuri europene organizate de WACOM.

3.1. Modelul de Competenţe German PAS 1093
Modelul de competenţe german PAS 1093 este un cadru de referinţe pentru facilitarea
planificării, dezvoltării, realizării şi evaluării competenţelor de adaptare în dezvoltarea
resurselor umane. PAS 1093 a fost dezvoltat de grupul de lucru DIN "Competenţe pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane" pe durata a doi ani de proces consensual şi a fost publicat în
2009.
Cadrul de referinţă pentru modelarea competenţelor (RFCM) aflat la îndemână, include
toate modelele de competenţe existente, constituie un rezumat standardizat descriptiv
format pentru viitoarele modele de competenţe şi compararea modelelor de competenţe
existente. A fost dezvoltat, prelucrat şi aprobat într-un proces consensual în cadrul grupului
de lucru de experţi din mediul de afaceri şi cercetare. PAS 1093 conţine mai mulţi termeni şi
definiţii care au fost folosite ca fundament pentru termenii şi definiţiile WACOM (pe lângă
termenii şi definiţiile din EQF).
Cadrul de referinţe pentru modelarea competenţelor în dezvoltarea resursele umane asigură
posibilitatea de a raporta toate modelele de competenţe actuale la altele şi de a le descrie
în cadrul de referinţe cu claritate şi într-o manieră standardizată. Cadrul de referinţe constă
din trei dimensiuni:
1. Structura: Definirea relaţiei competenţelor şi activităţilor
2. Nivelul: Definirea diverselor forme de competenţe
3. Reproducere: Definirea instrumentelor de măsurare.
Aceste trei dimensiuni principale ale PAS 1093 sunt reflectate şi integrate în modelul de
competenţe WACOM.
Mai multe informaţii despre PAS 1093 online:

3.2. Cadrul European al Calificărilor (EQF)
EQF este un cadru de referinţă comun european care leagă sistemele de calificare ale
statelor între ele, acţionând ca un dispozitiv de transmitere pentru a face calificările mult
mai inteligibile şi bine exprimate în diversele state şi sisteme europene. Are două scopuri
principale: (1) de a promova mobilitatea cetăţenilor între state şi (2) de a facilita învăţarea
pe tot parcursul vieţii. EQF va asocia sistemele de calificare naţionale ale diferitelor state
europene şi cadrele acestora într-o Referinţă europeană comună – cu cele opt niveluri de
referinţă. Nivelurile acoperă întreaga scală a calificărilor, de la basic (Nivelul 1, de exepmplu
diplomele de absolvire a şcolilor) la avansat (Nivelul 8, de exemplu doctoratele). Ca un
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instrument pentru promovarea învăţării pe întreg parcursul vieţii, EQF cuprinde toate
nivelurile de calificări dobândite în general, de la educaţie şi formare vocaţională la
academică. Suplimentar, cadrul se consacră calificărilor dobândite în educaţia şi formarea
iniţială şi continuă. Cele opt niveluri de referinţă sunt descrise în termenii rezultatelor
învăţării.
EQF recunoaşte că sistemele de educaţie şi formare în Europa sunt atât de diverse, astfel
încât o modificare a rezultatelor învăţării este necesară pentru a face posibilă compararea şi
cooperarea între state şi instituţii.
EQF defineşte rezultatul învăţării ca un raport a ceea ce ştie, ce înţelege şi ce este capabil
cursantul să facă în completarea procesului de învăţare. De aceea, EQF subliniază mai
degrabă rezultatul învăţării, decât să se concentreze pe date de intrare, cum ar fi durata
studiilor. Rezultatele învăţării sunt specificate în trei categorii – cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe. Acestea arată că, calificările – în diverse combinaţii – captează un domeniu
amplu de rezultate ale învăţării, inclusiv cunoştinţele teoretice, practice şi tehnice, precum şi
competenţe sociale.
Conceptul celor opt niveluri este reflectat, întocmit şi integrat în modelul de competenţe
WACOM.
Mai multe informaţii despre Cadrul European al Calificărilor (EQF) online:

3.3. Workshop-uri Naţionale WACOM şi chestionare online WACOM
Pregătirea pentru workshop-urile naţionale a fost făcută prin colectarea descrierii posturilor
de operare, specificaţiilor posturilor de ocupare, activităţilor, cunoştinţelor necesitate,
abilităţilor şi competenţelor, precum şi a descrierii educaţiei şi formării vocaţionale pentru
tehnicienii în domeniul apei şi apei reziduale, tehnicienii din domeniul mediului şi
operatorilor în staţiile de apă. Cunoştinţele profesionale, abilităţile şi competenţele
necesitate în plus, privind calitatea naţională a apelor brute, metode de alimentare cu apă
sau valorizarea apei freatice au fost măsurate şi evaluate cu ajutorul nivelurilor. Aceste
niveluri au arătat un fel de gradaţie şi s-a propus reducerea lor la trei niveluri elementare:
 Nivelul 1 (inferior): personalul lucrează numai sub îndrumare şi control
 Nivelul 2 (mediu): lucru fără îndrumare, poate să îşi corecteze greşelile, poate utiliza
singur uneltele
 Nivelul 3 (superior): utilizare rapidă şi perfectă a cunoştinţelor, abilităţilor şi
competenţelor.
Acest input a fost folosit pentru a crea o listă de activităţi pentru cele patru workshop-uri
naţionale. În baza acestei convenţii se poate dezvolta o listă a competenţelor, activităţilor şi
nivelurilor. Unele activităţi au fost convenite, altele au putut fi furnizate. In plus,
competenţele generale, introduse de politici europene au fost incluse pentru a oferi o bază
completă pentru dezvoltarea modelului de competenţe WACOM.
Chestionarul online “Necesităţi ale sectorului apei privind modelarea competenţelor” a
stârnit un mare interes în rândul tuturor participanţilor. Toate rezultatele chestionarului
online WACOM sunt integrate în dezvoltarea modelului de competenţe WACOM.
Mai multe informaţii despre workshop-urile naţionale WACOM şi chestionarul online
WACOM pe:
WACOM - D2.3 ◦ Modelul de competenţe apa ◦ FINAL Short ◦ 2011-08-31
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4. Caracteristici principale ale modelului de competenţe
WACOM
Acest capitol prezintă caracteristicile principale ale modelului de competenţe WACOM.
Cele două componente principale ale modelului de competenţe al apei WACOM (WCM) sunt
competenţele şi nivelurile. Cu o descriere detaliată a tuturor competenţelor şi definiţiilor
nivelurilor, este posibilă adaptarea şi implementarea modelului de competenţe al apei
WACOM.

4.1.

Înţelegerea competenţelor

Competenţele, în înţelegerea noastră comună, sunt definite în capitolul 2.3 (Termeni şi
definiţii cheie). Utilizând acest termen, facem distincţia între competenţe de potenţial (neobservabile) şi activităţi care realizează competenţele (observabile). Aceasta înseamnă:
 Competenţe: = cunoştinţe + abilităţi (+ abilităţi individuale)
 Activităţi: = executarea cunoştinţelor + abilităţi + competenţe (+abilităţi individuale)
Competenţele pot fi construite şi există fără a fi demonstrate şi executate. Ele sunt neobservabile; fiind demonstrate şi observabile numai prin acţiune, de exemplu prin executare
şi activităţi. Activităţie pot fi observabile şi măsurabile.

4.2. Diferenţe între competenţe
Putem distinge între diferite tipuri de competenţe, dar toate aceste diferenţieri nu sunt
stricte, ci numai teoretice, fiind o gamă între extreme:
 competenţe generale (denumite şi "competenţe cheie") vs. competenţe specifice pe
ramuri, sectoare sau organizaţii
 competenţe simple vs. complexe
Competenţele generale (de exemplu metode şi procese) sunt în mod uzual constituite în
funcţie de educaţia şi formarea iniţială. Ele sunt definite de politicile europene drept
"competenţe cheie". După aceste competenţe generale (competenţe cheie) sunt necesare
competenţe specifice pentru ramuri, sectoare sau organizaţii. Competenţele specifice (de
exemplu cunoştinţe de specialist într-un domeniu anume) pot solicita competenţe generale
înainte ca şi competenţele specifice să poată fi construite (de exemplu gândirea matematică
şi logică sunt necesitate înainte), competenţele specifice (competenţele pe materii) precum
analiza şi compararea calităţii apei pot fi construite). De exemplu, în calitate de inginer
proiectant pentru tehnologia tratării apei se cere să fi responsabil personal pentru proiectele
de dezvoltare.
Unele competenţe pot fi descrise ca având la bază multiple competenţe. O competenţă
complexă poate fi compusă din două, trei sau mai multe competenţe simple. Aceasta
conduce la o ierarhie teoretică a competenţelor care este evidenţiată în următoarea
imagine:
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In practică nu este posibil să se facă distincţia între competenţele generale şi specifice:
majoritatea competenţelor sunt o combinaţie a diferitelor cunoştinţe şi abilităţi şi acoperă o
gamă între cerinţele generale şi specifice.
Aceiaşi situaţie se aplică pentru a face distincţia între competenţele simple şi complexe: aşa
cum o diferenţiere poate fi construită numai în teorie, dar eşuează în practică pentru
competenţe specifice date.

4.3.
Cazuri utilizate şi scenarii de aplicaţii ale modelului de
competenţe WACOM
Cazurile specifice utilizate şi scenariile de aplicaţii ale modelului de competenţe WACOM
sunt:
1. Manageri (manageri în resurse umane) pentru descrierea necesarului de formare a
angajaţilor
2. Manageri pentru descrierea posturilor de operare (fişa postului)
3. Manageri (manageri în resurse umane) pentru evaluarea angajaţilor (competenţe
analiza)
4. Furnizor VET descriind soluţiile de formare
5. Instituţii naţionale de armonizare a VET (cadru profesional)
6. Persoane care îşi planifică propria dezvoltare
7. Organizaţii care dezvoltă propriul profil al modelului de competenţe (va include toate
celălalte cazuri = nr. 1 la 6 de mai sus)
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Managerii implicaţi în angajarea noilor angajaţi sau responsabili cu dezvoltarea resurselor
sunt interesaţi să lărgească calificările existente şi să le dezvolte pe cele necesitate. De aceea
ei depind de identificarea unui echilibru între aceste două obiective pentru a stabili
necesarul de formare pentru angajaţi. Atunci când redactează anunţuri de angajare,
managerii trebuie să îşi definească cerinţele pentru posturile de operare specifice, pentru a
se asigura că numai acei candidaţi care sunt cei conformi cu cerinţele necesare, vor aplica.
Pe de altă parte sunt ofertanţii VET. Ei se adaptează pe ei înşişi necesarului firmei,
instituţiilor naţionale sau altor organizaţii pentru oferte corespunzătoare. Acelaşi lucru este
valabil pentru pentru persoanele care îşi planifică dezvoltarea personală la orice vârstă. Mai
mult, pot fi organizaţii care îşi dezvoltă propriul model de competenţe şi profiluri de
competenţe datorate necesarului foarte specific şi excepţional.
Modelul de competenţe WACOM acoperă toate cazurile numite, în vederea unei aplicări
optime a acestui model.
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5. Elemente principale ale modelului de competenţe
WACOM
Acest capitol prezintă elementele principale ale Modelului de competenţe WACOM.
Cele două componente fundamentale ale Modelului de competenţe al apei WACOM (WCM)
sunt competenţele şi nivelurile. Printr-o descriere detaliată a tuturor competenţelor şi a
definiţiei nivelurilor, este posibilă adaptarea şi implementarea Modelului de competenţe al
apei WACOM.

5.1. Competenţe cheie adaptate din politicile europene
Comisia Europeană şi-a publicat politicile europene "Competenţe cheie" definind şi descriind
opt competenţe cheie (care se suprapun) şi care sunt utilizate ca o bază pentru modelul de
competenţe WACOM (comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbiile străine,
competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnică, competenţe digitale,
învaţă să înveţi, competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice, antreprenoriat
şi expresie culturală).
Aceste competenţe cheie sunt toate interdependente, şi accentul în fiecare caz se pune pe
gândirea critică, creativitate, iniţiativă, soluţionarea problemelor, evaluarea riscurilor, luarea
deciziei şi managementul constructiv al sentimentelor.
Pentru obiectivele şi scopurile specifice ale WACOM am adaptat competenţele cheie ale
politicii europene necesităţilor şi cerinţelor din sectorul apei:
Competenţele cheie pentru sectorul apei sunt enumerate şi descrise în capitolul 6.1.

5.2. Competenţele din sectorul apei
Pentru sectorul apei am identificat (pe lângă competenţe cheie pentru sectorul apei) un fond
comun pentru competenţele apei, ca rezultat al interviurilor personale cu experţi în
domeniul apei şi din procesul de analiză în sectorul apei revizuit şi prelucrat de rezultatele
workshop-urilor naţionale WACOM şi de chestionarele online WACOM. Aceste competenţe
din sectorul apei au fost împărţite, pentru o mai bună utilizare şi vedere de ansamblu în
două categorii:
 competenţe individuale
 competenţe specific apei
Competenţele din sectorul apei sunt enumerate şi descrie în capitolul 6.1.
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5.3. Niveluri
Nivelurile descriu un standard pentru învăţarea rezultatelor. Ele acoperă întreaga scală a
competenţelor şi calificărilor individuale, de la elementar (nivelul cel mai de jos: de exemplu
diplome de absolvire a şcolii) la avansat (nivelul cel mai de sus: de exemplu doctorate).
În baza recomandărilor PAS 1093 şi în conformitate cu Cadrul european al calificărilor (EQF)
am definit cinci niveluri, care sunt definite de un set de descriptori care indică rezultatele
relevante ale învăţării şi calificările la acel nivel, în orice sistem de calificări. Pentru Modelul
de competenţe WACOM, cele opt niveluri ale EQF sunt adaptate la cinci niveluri, pentru o
mai simplă aplicare şi implementare în practică:
 Nivelul 1: Competenţele la nivelul 1 recunosc cunoştinţele generale de bază şi
abilităţi precum şi capacitatea de a întreprinde atribuţii simple şi generale sub
supervizare într-un mediu structurat. Angajaţii adesea nu au calificare şi necesită
sprijin structurat pentru propria învăţare. [Nivelul 1 şi 2 EQF]
 Nivelul 2: Competenţele la nivelul 2 recunosc cunoştinţele şi abilităţile practice şi
teoretice specifice domeniului precum şi capacitatea de a îndeplini atribuţii sub
îndrumare. Angajaţii dovedesc auto-direcţionare în procesul de învăţare şi au
experienţa practicii în activitate sau studiu, atât în situaţii comune, cât şi în situaţii de
excepţie. [Nivelul 3 şi 4 EQF]
 Nivelul 3: Competenţele la nivelul 3 recunosc cunoştinţele teoretice şi practice şi
abilităţile mai ample, precum şi capacitatea de a aplica cunoştinţele şi abilităţile în
dezvoltarea soluţiilor strategice pentru analize bine definite şi probleme concrete.
Angajaţii au dobândit experienţa interacţiunii operationale în muncă sau studiu,
inclusiv managementul persoanelor şi proiectelor şi a abilităţilor de învăţare pentru
studiul autonom. [Nivelul 5 EQF]
 Nivelul 4: Competenţele la nivelul 4 recunosc cunoştinţele detaliate teoretice şi
practice, abilităţi şi competenţe, unele dintre acestea fiind într-o postură avansată în
cadrul domeniului respectiv precum şi capacitatea de a aplica cunoştinţele în
conceperea şi susţinerea argumentelor şi în soluţionarea problemelor. Angajaţii pot
face judecăţi şi să ia în socoteală probleme sociale şi etice. [Nivelul 6 EQF]
 Nivelul 5: Competenţele la nivelul 5 recunosc cunoştinţele teoretice şi practice strict
specializate şi abilităţile precum şi capacitatea pentru analiză critică, evaluare şi
sinteză a ideilor noi şi complexe incluzând şi procese de cercetare substanţiale.
Angajaţii reflectă experienţă în a controla şi stăpâni schimbările şi a dovedi abilităţi
de leadership în dezvoltarea unei abordări noi şi creative. [Nivelurile 7 şi 8 EQF]
Nivelurile din trei categorii diferite pot fi descrise în următorul mod (exemplar pentru
cunoaştere): ordinea arată începutul crescător de la Nivelul 1 începând cu cunoştinţe,
abilităţi şi competenţe elementare/generale, până la Nivelul 5. Nivelurile 2 până la 5 se
costruiesc pe Nivelul 1 completându-se cu cunoştinţe, abilităţi şi competenţe adiţionale.
Structura EQF poate fi citită de la stânga la dreapta (vezi explicaţiile din capitolul 4.1
conform cărora competenţa este compusă din cunoştinţe şi abilităţi) precum şi de sus în jos
(nivelurile sunt “construite unele peste altele”).
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SECŢIUNEA 2: Modelul de
competenţe WACOM
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6. Modelul de Competenţe WACOM (WCM)
Acest capitol defineşte Modelul de competenţe al apei WACOM.
Modelul de competenţe WACOM descrie competenţele nucleu pentru munca angajaţilor din
sectorul apei şi poate fi aplicat staţiilor de epurare a apelor reziduale (WWTP) şi transferat
altor ramuri. In acest mod WACOM conduce la o creştere a mobilităţii în întreaga Europă,
precum şi la o mai mare transparenţă şi recunoaştere a calificărilor şi competenţelor.
Modelul de competenţe este format din competenţele apei, care au fost dezvoltate din
intervievarea personală a experţilor în demeniul apei şi dintr-un proces de analiză a
sectorului apei revizuit şi prelucrat prin rezultatul workshop-urilor naţionale WACOM şi
chestionarul online WACOM. O descriere detaliată a tuturor competenţelor colectate
permite o utilizare standardizată a modelului de competenţe WACOM.

6.1. Competenţele şi Definiţiile Apei WCM
Competenţele apei sunt lista completă a competenţelor esenţă pentru sectorul apei cu
legătură directă la solicitările şi cerinţele din sectorul apei, posturile de operare şi profilurile
posturilor de operare.
Aceste competenţe ale apei constau din:
1. Competenţe cheie (pentru sector apei): Pentru obiectivele şi scopurile specifice ale
WACOM şi Modelului de competenţe al apei WACOM am adaptat competenţele
cheie din politici europene necesităţilor şi cerinţelor sectorului apei.
2. Competenţe din sectorul apei: Competenţele au fost categorisite pentru o mai bună
utilizare şi vedere de ansamblu în două categorii: competenţele individuale şi
competenţele cu specific apă.
Toate aceste competenţe au fost identificate (pe lângă competenţele cheie pentru sectorul
apei) ca un rezultat al intervievării personale a experţilor în domeniul apei şi dintr-un proces
de analiză a sectorului apei revizuit şi prelucrat prin rezultatul workshop-urilor naţionale
WACOM şi chestionarului online WACOM.
Poate fi evidenţiat (pe lângă competenţele cheie dezvoltate de politici europene) că acestea
sunt competenţele nucleu pentru sectorul apei: de aceea le putem numi “competenţele
apei”.
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Următorul tabel prezintă toate competenţele apei şi definiţiile lor, conform Modelului de
competenţe ale apei WACOM (WCM):
Tabel 1: Competenţele şi definiţiile apei WCM

Competenţele apei pentru sectorul apei
Competenţe cheie
"Îndeplinirea cerinţelor de lucru"
"Colaborare şi muncă în echipă"
"Comunicare"
" Tehnologia utilizării calculatorului şi a informaţiei "
"Conştientizarea problemelor economice "
"Competenţe de matematică"
"Managementul proiectului”
"Cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice"
Competenţe individuale
"Creativitate şi gândire inovatoare"
"Abilităţi de conducere"
"Securitate personală la locul de muncă"
"Capabilităţi de cercetare"
"Responsibilitate şi persistenţă "
"Dezvoltare personală"
"Proces de muncă sistematic”
"Demn de încredere, integritate, precizie”
Competenţe specifice apei:
"Aplicarea reglementărilor de sănătate şi securitate"
"Aplicarea reglementărilor, legilor şi politicilor relevante "
"Colectarea de date şi măsurători"
"Analiza datelor şi proces de evaluare"
"Identificarea şi soluţionarea problemelor"
"Întreţinerea echipamentelor tehnice"
"Utilizare adecvată a echipamentelor tehnice"
"Managementul calităţii şi asigurare"
"Raportare şi documentaţii"
"Înţelegerea proceselor majore legate de apă "
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Aceste competenţe ale apei pot fi utilizate pentru a construi şi adapta un model de
competenţe propriu. Pentru acest scop poate fi utilizat principiul "cafeteria" (restaurantului
cu autoservire): este posibil să alegi dintr-un fond comun de competenţe existent doar acele
competenţe care sunt cele mai importante în cazul unei fişe a postului de operare, pregătind
un VET special sau ceva similar. Aceste competenţe selectate au fost definite în următorul
tabel de descriere a competenţelor.
Sectorul apei şi ciclurile sale de viaţă pot fi descrise şi împărţite, în general, de patru faze
nucleu:
(1) Proiectare, (2) Construcţie, (3) Operare, şi (4) întreţinere.
Unele competenţe sunt solicitate doar pentru fazele specifice, dar toate competenţele sunt
sunt relevante pentru faza de operare.
Astfel, ar deveni posibil să se dezvolte adaptări specifice ale ciclului de viaţă al sectorului
apei.
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6.2. Schema WCM pentru descrierea competenţelor
Pentru descrierea competenţelor se va completa următorul tabel pentru fiecare competenţă
selectată:
Tabal 2: Schema WCM pentru descrierea competenţelor

Competenţe "XXX"
Definiţii ale
competenţelor "XXX"
Grup ţintă al
competenţelor "XXX"

[grup de angajaţi, post de operare unic]

Cunoştinţe conţinute şi solicitate pentru competenţele "XXX"
Numele cunoştinţei
Definiţia (aici se solicită
Nivelul minim solicitat
activităţile?)
(poate să începeţi o
Introduceţi aici definiţia
Introduceţi aici nivelul
listă cu doar un singur
dvs.
minim solicitat (1 la 5)
articol)
Introduceţi aici definiţia
Introduceţi aici nivelul
dvs.
minim solicitat (1 la 5)
Introduceţi aici definiţia
Introduceţi aici nivelul
dvs.
minim solicitat (1 la 5)
Abilităţi conţinute şi solicitate pentru competenţele "XXX"
Numele abilităţii
Definiţia (aici se solicită
Nivelul minim solicitat
activităţile?)
(poate să începeţi o
Introduceţi aici definiţia
Introduceţi aici nivelul
listă cu doar un singur
dvs.
minim solicitat (1 la 5)
articol)
Introduceţi aici definiţia
Introduceţi aici nivelul
dvs.
minim solicitat (1 la 5)
Introduceţi aici definiţia
Introduceţi aici nivelul
dvs.
minim solicitat (1 la 5)
Competenţe conţinute şi necesare pentru competenţele "XXX" (opţional)
Numele competenţei
Definiţia (aici se solicită
Nivelul minim solicitat
(numai pentru o listă
activităţile?)
lungă de competenţe)
(poate să începeţi o
Introduceţi aici definiţia
Introduceţi aici nivelul
listă cu doar un singur
dvs.
minim solicitat (1 la 5)
articol)
Introduceţi aici definiţia
Introduceţi aici nivelul
dvs.
minim solicitat (1 la 5)
Introduceţi aici definiţia
Introduceţi aici nivelul
dvs.
minim solicitat (1 la 5)
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6.3. Schema WCM pentru profilurile posturilor de operare
Un profil al postului de operare este o utilizare a tabelului pentru descrierea competenţelor
pentru un post de operare specific în cadrul unei organizaţii specifice.
Astfel, profilurile posturilor de operare pot fi derivate cu uşurinţă din cele existente ale
descrierilor competenţelor:
Tabel 3: Schema WCM pentru profilurile posturilor de operare

Profilul postului de operare "YYY"
Definiţia postului de
operare "YYY"
Grupul ţintă al
profilului postului de
operare "YYY"
Competenţe conţinute şi necesare pentru profilul postului de operare "YYY"
Numele competenţei
Definiţie
Nivelul necesar
Introduceţi aici definiţia dvs
Introduceţi aici
nivelul dvs.
Introduceţi aici definiţia dvs
Introduceţi aici
nivelul dvs.
Introduceţi aici definiţia dvs
Introduceţi aici
nivelul dvs.

WACOM - D2.3 ◦ Modelul de competenţe apa ◦ FINAL Short ◦ 2011-08-31

pagina 24 din 35

Modelul de Competenţe pentru Sectorul Apei şi VET în Europa

6.4. Implementarea WCM ca model de competenţe pentru o organizaţie
specifică
Un model de competenţe include toate descrierile competenţelor ale tuturor competenţelor
selectate pentru o organizaţie specifică.
Astfel, modelul de competenţe poate fi cu uşurinţă derivat din descrierile de competenţe
existente.

6.5. Schema WCM pentru profilurile competenţelor
Un profil de competenţe este diferenţierea unei competenţe definite pentru grupuri ţintă
distincte. Acele distincţii sunt deja făcute prin folosirea tabelului pentru descrierea
competenţelor şi în acest fel profilurile competenţelor pot fi derivate cu uşurinţă din acele
descrieri de competenţe existente.
Următorul tabel prezintă schema pentru stabilirea profilurilor de competenţe specifice: se
poate găsi în Anexa Exemple pentru profilurile posturilor de operare cu toate competenţele şi
nivelurile solicitate de acestea pentru diferitele posturi de operare la staţiile de tratare a
apelor reziduale de diferite mărimi. În anexă se pot găsi exemple de profiluri ale postului de
operare cu toate competenţele şi nivelurile solicitate pentru diferitele posturi de operare la
staţii de tratare a apelor uzate de diferite mărimi.
Tabel 4: Schema WCM pentru profilurile competenţelor

Competenţe
Numele
competenţei

Grupuri ţintă
Postul
1:
(staţie
mare
STP)

Postul
2:
(staţie
mare
STP)

Postul
n:
(staţie
mare
STP)

Postul
1:
(staţie
mică
STP)

Postul
2:
(staţie
mică
STP)

Postul
n:
(staţie
mică
STP)

Competenţe individuale:
“Auto-dezvoltare” Nivelul
5

Nivelul
2

Nivelul
1

Nivelul
1

Nivelul
1

Nivelul
1

Nivelul
3

Nivelul
5

Nivelul
5

Nivelul
5

Nivelul
5

Competenţe cheie:

“demn de
Nivelul
încredere, integru, 2
precis”

Competenţe specifice apei:
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Nu toate competenţele descrise din lista competenţelor apei WCM (capitolul 5.1) şi dintr-un
model de competenţe specificat al unei singure organizaţii sunt necesare în toate posturile
de operare: Astfel, profilurile posturilor de operare sunt utilizate pentru a defini
competenţele diferite solicitate de diferitele activităţi şi câteodată pentru fiecare post de
operare în parte.
Caracteristicile competenţelor necesitate sunt definite în nivelurile utilizate.
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SECŢIUNEA 3: Implementare
şi exemple

WACOM - D2.3 ◦ Modelul de competenţe apa ◦ FINAL Short ◦ 2011-08-31

pagina 27 din 35

Modelul de Competenţe pentru Sectorul Apei şi VET în Europa

7. Implementarea WCM
Acest capitol furnizează o concluzie despre cum poate fi adaptat Modelul de competenţe al
apei WACOM (WCM) pentru deveni un instrument foarte important în dezvoltarea
resurselor umane pentru diferite obiective, situaţii de utilizare şi atribuţii.
Influenţat şi inspirat din PAS 1093 şi din EQF, primul model de competenţe pentru sectorul
apei a fost dezvoltat de WACOM: Se numeşte Model de competenţe al apei WACOM (WCM)
iar WACOM a dovedit pe durata dezvoltării acestuia şi prin testarea pilot că poate fi
transferat de asemenea şi în alte ramuri.
Centrarea s-a făcut pe competenţe, activităţi şi niveluri. Competenţele sunt definite drept o
combinaţie dintre cunoştinţe şi abilităţi: competenţe = cunoştinţe + abilităţi (+ abilităţi
individuale). Odată cu colectarea diferitelor activităţi s-a creat o bază pentru dezvoltarea
competenţelor. Activităţile sunt definite drept: activitate = executarea cunoştinţelor +
abilităţi + competenţe (+ abilităţi individuale). În baza unui fond comun de activităţi (mai
mult de 120), diferite competenţe cheie au putut fi definite pentru sectorul apei, pe care îl
denumim “Competenţele cheie ale apei”. Aceste competenţe cheie ale apei există pe lângă
cele opt competenţe cheie definite de politici europene. Utilizând instrumentul WACOM, o
organizaţie, indiferent de mărimea sa sau de situaţia sa poate selecta şi îmbina din fondul
comun al competenţelor apei numai pe acelea pe care organizaţia le necesită pentru a le
descrie, de exemplu profilul postului de operare, necesar VET etc.
Pe baza rezultatelor testarii pilot a modelului WACOM s-a creat un ghid de implementare
sub forma documentului D6.1 "Studiu de fesabilitatet privind transferul in alte sectoare".
Documentul D6.1 ofera metodologia de transfer a Modelului de Competente WACOM in alte
sectoare prin definirea unor cerinte commune din aceste sectoare, a formei componentelor
integrate in metodologia WACOM si a pasilor necesari implementarii Modelului de
Competente WACOM in alte sectoare. Acest document poate fi utilizat de orice beneficiar
drept instrument suport pentru dezvoltarea unui Model de Competente in orice sector sip e
diverse studii de caz.
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8. Exemple de Utilizare ale Modelului de Competenţe
Acest capitol furnizează exemple pentru utilizarea Modelului de competenţe al apei
WACOM.
Cum s-a menţionat în capitolul 2.2 (“Cazuri de utilizare şi aplicaţiile scenariilor pentru
Modelele de competenţe”), modelul de competenţe sprijină diverse obiective şi poate fi
aplicat în multe cazuri de utilizare. Pentru buna înţelegere cum să fie utilizat instrumentul
WACOM, acest capitol prezintă o varietate de exemple posibile pentru diferite cazuri de
utilizare, pentru a demonstra potenţialul diverselor adaptări şi implementări ale
instrumentului WACOM.

8.1. Exemple pentru competenţe unice
Aşa cum s-a definit în capitolul 4.1 (“Competenţe”), o competenţă este o combinaţie
specifică de cunoştinţe şi abilităţi. Ambele, cunoştinţe şi abilităţi, trebuie să fie combinate.
Această secţiune oferă exemple pentru competenţe unice utilizând Modelul de competenţe
WACOM completat cu competenţele, abilităţile şi cunoştinţele necesare.
Ca un conţinut suplimentar, aici sunt redate rezultatele workshop-urilor naţionale şi ale
chestionarului online privitor la rezultate şi exemple. Un rezumat poate fi gasit pe site-ul
proiectului WACOM: http://www.wacom-project.eu
Următorul tabel prezintă un exemplu pentru competenţa "creativitate şi imaginaţie":
Tabel 5: Exemple ale descrierii competenţei "creativitate şi imaginaţie"

Competenţa "creativitate şi imaginaţie"
Definiţia competenţei
"creativitate
şi
imaginaţie”
Grup
ţintă
competenţei
"creativitate
imaginaţie”

al
şi

Competenţele conţinute şi necesare pentru competenţa “creativitate şi
imaginaţie”
Numele competenţei
[nici unul]

Definiţia
Introduceţi aici definiţia dvs
Introduceţi aici definiţia dvs
Introduceţi aici definiţia dvs
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pagina 29 din 35

Modelul de Competenţe pentru Sectorul Apei şi VET în Europa
Abilităţi conţinute şi necesare pentru competenţa “creativitate şi imaginaţie”
Numele abilităţii
"abilitatea manuală,
îndemânarea"

Definiţia
Introduceţi aici definiţia
dvs
Introduceţi aici definiţia
dvs
Introduceţi aici definiţia
dvs

Nivelul necesar
Introduceţi aici nivelul
dvs.
Introduceţi aici nivelul
dvs.
Introduceţi aici nivelul
dvs.

Cunoştinţe conţinute şi necesare pentru competenţa “creativitate şi
imaginaţie”
Numele cunoştinţei

Definiţia
Introduceţi aici definiţia
dvs
Introduceţi aici definiţia
dvs
Introduceţi aici definiţia
dvs

Nivelul necesar
Introduceţi aici nivelul
dvs.
Introduceţi aici nivelul
dvs.
Introduceţi aici nivelul
dvs.

Acest tabel relevă toate elementele necesare pentru a forma competenţele “creativitate şi
imaginaţie” şi de a prezenta cel mai bun fundament pentru o analiză a decalajelor.
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8.2. Exemple pentru profilurile posturilor de operare
Această secţiune furnizează exemplele pentru profilurile posturilor de operare utilizând
Modelul de competenţe WACOM completat cu competenţele apei necesitate.
Următorul tabel prezintă toate competenţele şi nivelurile lor necesare pentru profilul
specific unui post de operare "YYY" la staţiile de tratare a apelor reziduale de mărimea nnn:
Tabel 6: Exemple pentru profilurile posturilor de operare "YYY"

Profilul postului de operare "YYY"
Definirea profilului
postului de operare
"YYY"
Grup ţintă pentru
profilul postului de
operare "YYY"
Competenţe conţinute şi solicitate pentru profilul postului de operare "YYY"
Numele competenţei
Definiţie
Nivelul necesar
Introduceţi aici definiţia dvs
Introduceţi aici
nivelul dvs.
Introduceţi aici definiţia dvs
Introduceţi aici
nivelul dvs.
Introduceţi aici definiţia dvs
Introduceţi aici
nivelul dvs.
Următorul tabel prezintă toate competenţele şi nivelurile necesare lor pentru profilul
specific postului de operare "ZZZ" la staţia de tratare a apelor uzate cu o dimensiune de
nnn:
Tabel 7: Exemplu pentru profilul postului de operare "ZZZ"

Profilul postului de operare "ZZZ"
Definiţia profilului
postului de operare
"ZZZ"
Grup ţintă pentru
profilul postului de
operare "ZZZ"
Competenţe conţinute şi necesare pentru profilul postului de operare "ZZZ"
Numele competenţei
Definiţia
Nivelul necesar
Introduceţi aici definiţia dvs
Introduceţi aici
nivelul dvs.
Introduceţi aici definiţia dvs
Introduceţi aici
nivelul dvs.
Introduceţi aici definiţia dvs
Introduceţi aici
nivelul dvs.
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9. Anexă: Lista competenţelor pentru WWTP
Acest capitol furnizează o primă listă a competenţelor pentru staţiile de tratare a apelor
reziduale (WWTP) care va fi validată, evaluată şi optimizată pe durata fazei de consultări şi a
testării pilot.

9.1.

Lista competentelor pentru statiile de tratare a apei
Tabel 8: Competenţele apei pentru WWTP

Competenţele apei pentru WWTP (staţii de tratare a apei)
Numele competenţei

Definiţie

Înţelegere şi punere în
aplicare a
"Proces analitic"

Abilităţi în colectarea d emostre, prepararea
mostrelor, teste şi analize rapide, managementul
calităţii analizelor. Îmbunătăţirea metodei, căutarea
de alternative.

"Tratare biologică şi
chimică"
"Sisteme electrice"

"Prelucrarea materialelor"

"Procese fizice"
"Tehnologia de control"
"Dezvoltare şi inovaţie"

"Protecţia mediului"

"Reglementări privind
sănătatea şi securitatea
muncii"
"Raportare şi documentare "

"Colectarea de date şi
măsurători "
"Sisteme mecanice"

Înţelegerea şi punerea în practică a proceselor chimice
şi biologice.
Principii ale electricităţii şi electronicii. Incluzând
puterea, ingineria instrumentelor, telecomunicaţii,
circuite
semiconductoare
şi
multe
altele.
Interacţionarea cu riscuri generate de generarea
electricitate. Generarea de energie electrică.
Materiale, materiale auxiliare şi materiale periculoase
şi contaminate, substanţe periculoase, prelucrarea
materialelor.
Înţelegerea şi aplicarea principiilor fizicii. Cunoaştinţe
despre sedimentare, flotare, filtraţie.
Cunoştinţe şi aplicaţii ale sistemului de control
automatic şi centralizat.
Diagnosticarea
şi
identificarea
problemelor.
Dezvoltarea ideilor. Susţinerea aplicării noilor principii
şi procese.
Conştientizarea lipsei de resurse naturale şi
dezvăluirea importanţei apei ca sursă de viaţă.
Conştientizarea ciclurilor ecologice.
Locuri de muncă şi scule sigure. Cunoştinţe din
domeniul legislaţiei şi aplicaţii ale reglementărilor de
sănătatea şi securitatea muncii.
Aplicaţii privind raportarea şi documentarea ca bază a
cunoştinţelor privind schimbarea şi dezvoltarea
staţiilor de epurare a apelor. Cerinţe legale privind
raportarea şi documentarea, cunoştinţe privind
metoda de documentare.
Înţelegerea şi aplicarea principiilor de măsurare
clasică în domeniul fizicii, biologiei sau chimiei.
Înţelegerea şi aplicarea tehnicilor mecanice.
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"Siguranţă personală la locul Protecţie personală.
de muncă "
" Tratament primar"

"ingineria procesului"
"Reglementări, legi şi
politici relevante"
"Activităţ de cercetare"
" Tratarea nămolului"
"Conexiuni ale rezultatelor
privind analiza şi operarea
apelor reziduale"
"Inter-relaţionare"

9.2.

Înţelegerea şi aplicarea ale sistemelor şi proceselor
tehnice ale tratamentului primar, operare şi
înteţinere.
Proiectare, operare, control şi optimizare a proceselor
chimice, fizice şi biologice.
Înţelegerea şi aplicarea reglementărilor, legilor şi
politicilor relevante.
Dezvoltarea ideilor şi noilor concepte, aplicarea
principiilor ştiinţifice.
Înţelegerea şi aplicarea sistemelor şi proceselor
tehnice de tratare a nămolului.
Înţelegerea şi aplicarea rezultatelor analitice.
Interpretarea înţelesului lor pentru operaţii şi procese.
Înţelegerea relaţiilor şi inter-relaţionării proceselor
într-o staţie de tratare a apei reziduale.

Nivelurile EQF

Pentru o mai buna intelegere a originii nivelurilor WACOM in continuare sunt descrise nivelurile
EQF:
 Nivelul 1: Competenţele la nivelul 1 recunosc cunoştinţele generale de bază şi
abilităţi precum şi capacitatea de a întreprinde atribuţii simple şi generale sub
supervizare într-un mediu structurat. Angajaţii adesea nu au calificare şi necesită
sprijin structurat pentru propria învăţare.

 Nivelul 2: Competenţele la nivelul 2 recunosc gamă limitată de cunoştinţe, aptitudini
şi competenţe mai largi, care sunt, în principal de natura concreta si generala.
Competenţe se aplică sub supraveghere într-un mediu controlat. Angajatii isi iau
responsabilitati limitate pentru studiul individual. Unele din aceste calificări sunt
specifice ocupaţiei, dar majoritatea recunosc o pregătire generală pentru muncă şi
studiu.
 Nivelul 3: Calificărilor la nivelul 3 recunosc cunoştinţe generale ample şi specifice,
atat practice cat şi teoretice de bază, ele recunosc, de asemenea, capacitatea de a
îndeplini sarcinile sub indrumare. Angajatii au proria responsabilitate pentru ceea ce
invata si au experienta limitata in diverse aspecte particulare ale lucrurlui sau
studiului.
 Nivelul 4: Competenţele la nivelul 4 recunosc cunoştinţe practice specifice
domeniului si cunoştinţe si abilităţi teoretice. Ele recunosc, de asemenea,
capacitatea de a aplica cunoştinţe de specialitate, abilităţile şi competenţele şi de a
rezolva probleme independent şi să supravegheze alte persoane. Angajatii Elevii
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arată spirit autodidact în procesul de învăţare şi au experienţă practică în munca sau
de studiu, atat in situaţii comune cat şi excepţionale.
 Nivelul 5: Competenţele la nivelul 5 recunosc o gama recunoaşte largă de cunoştinţe
teoretice şi practice, inclusiv cunoştinţe relevante pentru un anumit domeniu de
învăţare sau de ocupaţie. Ele recunosc, de asemenea, capacitatea de a aplica
cunoştinţele şi abilităţile în dezvoltarea de soluţii strategice la probleme bine-definite
abstracte şi concrete. Abilităţi de învăţare oferă o bază pentru învăţarea autonomă şi
calificările se bazează pe experienţa de interacţiune operaţională în muncă sau de
studiu, inclusiv de gestionare a persoanelor şi a proiectelor.
 Nivelul 6: Competenţele la nivelul 6 recunosc cunoştinţe teoretice şi practice
detaliate, aptitudini şi competenţe asociate cu un domeniu de învăţare sau de
muncă, dintre care unele se află în fruntea acestor domenii. Aceste calificări
recunosc, de asemenea, aplicarea cunoştinţelor în elaborarea şi susţinerea de
argumente, în rezolvarea problemelor şi în a face judecăţi, care iau în considerare
aspectele sociale sau etice. Calificările de la acest nivel includ rezultate adecvate
pentru o abordare profesională si operează într-un mediu complex.
 Nivelul 7: Competenţele la nivelul 7 recunosc învăţarea auto-dirijată teoretică şi
practică, dintre care unele se află în avangarda nivelului de cunoştinţe într-un
domeniu specializat, care ofera o baza pentru originalitate în dezvoltarea şi / sau
aplicarea ideilor, deseori în cadrul unui context de cercetare. Aceste calificări
recunosc, de asemenea, capacitatea de a integra cunoştinţele şi de a formula
judecăţi, ţinând seama de aspectele sociale şi etice şi responsabilităţi şi să reflecte, de
asemenea, experienţă de gestionare a schimbării într-un mediu complex.
 Nivelul 8: Competenţele la nivelul 8 recunosc stăpânirea sistematică a unui domeniu
extrem de specializat de cunoaştere şi a capacităţii de analiză critică, evaluare şi
sinteză a ideilor noi şi complexe. Acestea recunosc, de asemenea, capacitatea de a
concepe, proiecta, implementa şi adapta procese importante de cercetare.
Calificările recunosc, de asemenea, experienţă de lider în dezvoltarea de abordări noi
şi creative, care se extind sau redefinesc cunoştinţele existente sau profesionale.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre proiectul european
WACOM:

WACOM este Proiectul European Leonardo-da-Vinci pentru transferul unui model de
competenţe în sectorul apei şi integrarea şi armonizarea sa cu Cadrul European al
Calificărilor (EQF) pentru modelarea de competenţe în întreaga Europă.
Modelul de competenţe poate fi adaptat şi utilizat în viitor în orice sectoare ale apei şi de
asemenea în toate ramurile:
Va îmbunătăţi transparenţa, competitivitatea şi mobilitatea, atât a cetăţenilor precum şi a
firmelor către un VET european mai bun şi o societate mai bună.
În cele din urmă va fi înaintat Comitetului European de Standardizare (CEN TC 353) ca input
pentru lansarea unui proiect de standardizare pentru o normă europeană armonizată (EN).
Mai multe informaţii despre WACOM online:
http://www.wacom-project.eu

Contact WACOM:
Coordonator:
Organizaţie:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Christian M. Stracke
Universitatea din Duisburg-Essen
Universitaetsstr. 9 (ICB)
45141 Essen, GERMANIA
+49 (0)201-183-4410
christian.stracke@icb.uni-due.de

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această comunicare reflectă doar viziunea autorului, iar
Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru
informaţia conţinută în prezentul material.
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