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CURRICULUM COMUN ÎN VIZIUNE - REZUMAT 

 

 

Deși a fost demonstrat potențialul simbiozei industriale (SI) în realizarea unei creșteri 

ecologice și în implementarea unei economii circulare, există un decalaj între setul de 

competențe furnizate în prezent de instituțiile de învățământ și cele care sunt de fapt cerute 

de industrie. Șase parteneri și-au unit forțele pentru a completa acest gol și pentru a dezvolta 

un nou profil profesional, facilitatorul de simbioză industrială - care poate cristaliza setul de 

competențe necesare dezvoltării mai multor tipuri simbioze industriale. 

 

Obiectivul acestui document este de a oferi o imagine de ansamblu asupra cursului de formare 

INSIGHT în lumina implementării viitoare a sistemului ECVET în toate țările UE. 

 

INSIGHT își propune să ofere participanților un pachet de instruire adecvat, care să faciliteze 

tranziția și să accelereze rata de exploatare a simbiozei industriale în UE, pentru a stimula 

dezvoltarea de produse, procese și servicii eficiente și durabile. 

 

Grupuri țintă INSIGHT: 

 

▪ Studenții VET sunt utilizatorii finali ai cursului de formare INSIGHT. 

▪ Managerii în afaceri joacă un rol important în SI și, prin urmare, sunt părți interesate 

majore. 

▪ Institutuții publice și Autorități Locale, sunt actori cruciali deoarece conectează toți 

actorii din SI și joacă un rol important în stimularea inovării și cooperării. 

 

Următoarele recomandări de intrare pentru grupurile țintă pot sprijini furnizorii VET, prin 

definirea tipului de cerințe prealabile sau condiții pentru accesarea corectă a cursului de 

formare INSIGHT. 

 

• Angajati ai parcurilor industriale, companii, studenți la master cu experiență științifică 

și / sau tehnică și interes în problemele de mediu și sectorul inovației industriale; 

• Managerii de afaceri implicați în sectorul industrial, interesați de implementarea 

principiilor economiei circulare și de scăderea impactului asupra mediului înconjurător 

al întreprinderii în care își desfășoară activitatea prin simbioză industrială. 

• Angajații din instituții publice implicați în sprijinirea companiilor în domeniul inovației,  

interesați să cunoască simbioza industrială și aplicarea acesteia. 

 

Pe baza rezultatelor identificate ale învățării, partenerii INSIGHT au definit mai multe unități de 

instruire si le-au structurat în 5 module diferite: 

 

1. Teoria S.I., Concepte și Context, un modul care cuprinde cunoștințe de bază despre  

Simbioza industrială, inclusiv istoria conceptelor de ecologie industrială, cadru juridic, 

bariere și beneficii. Modului va furniza și  o descriere mai detaliată a rolului 

Facilitatorului Industrial de Symbioză Industrială. 



 
 
   

2. Managementul resurselor, un modul care oferă o explicație detaliată a circularității 

resurselor, cu focus pe trei obiective majore materiale și deșeuri, resurse de apă și 

energie. 

3. Managementul S.I., un modul care oferă o abordare managerială pas cu pas a 

implementării SI prin colectarea datelor, analiza fluxului de resurse, economia circulară 

disponibilă și platforme de SI. Acesta include o imagine de ansamblu asupra 

oportunităților financiare pentru a construi un model de afaceri durabil. 

4. Abilități de comunicare pentru S.I., un modul care oferă instruire eficientă cu privire 

la modul de prezentare al SI  părților interesate, alături de mentalitatea antreprenorială, 

strategii de proiectare și metode de co-creare și modele de colaborare între companii. 

5. Studii de caz S.I., un modul care oferă o imagine concretă asupra cazurilor de succes 

ale simbiozei industriale. Fiecare unitate se concentrează pe diferite abordări adoptate: 

teritorial, parc industrial și companie. 

 

Numărul de puncte ECVET alocate unei unități de învățare depinde de doi factori: 

• Timpul necesar pentru a obține rezultatele învățării în unitatea specifică; 

• Relevanța rezultatelor învățării în unitatea specifică; 

INSIGHT 

EQF nivel - 5 

Module de instruire 
Durata 

învățării 
(în ore) 

Relevanță și 
randament 

(în%) 

Număr de 
puncte 
ECVET 

MODULUL 1. TEORIE SI, CONCEPTE ȘI 
CONTEXTE 

21 14% 0.84 

MODULUL 2. GESTIONAREA RESURSELOR 34,5 23% 1.38 

MODULUL 3. MANAGEMENTUL SI 31,5 21% 1.26 

MODULUL 4. ABILITĂȚI DE COMUNICARE 
PENTRU SI 

25,5 17% 1.02 

MODULUL 5. STUDII DE CAZ SI 37,5 25% 1.5 

TOTAL 150 100% 6 

 

Curriculum-ul comun INSIGHT a fost validat de 72 de părți interesate din diferite țări ale UE. 

În total, 92% dintre părțile interesate au fost de acord că curriculum-ul comun contribuie pozitiv 

la satisfacerea nevoilor viitorilor facilitatori de simbioză industrială. 

 

În concluzie, cursul de instruire INSIGHT va avea 5 module de instruire, 18 unități de instruire 

și o durată de 150 de ore, corespunzătoare a 6 puncte ECVET. 

 



 
 
   

INSIGHT JOINT CURRICULUM – OVERVIEW  
 

 

Denumirea funcției 
Facilitator de simbioză industrială 

Nivelul EQF 
Calificarea post-secundară de nivel 5 (specializare 
profesională) 

Descrierea postului 
Facilitatorul de simbioză industrială este un profil profesional 
responsabil pentru efectuarea de analize în aria sa de 
influență, cu capacitatea de a defini și promova sinergiile 
între companii din diferite sectoare, precum și de a valorifica 
beneficiile principiilor CE și punerea lor în aplicare. 

Activități 1. Facilitarea rețelei, comunicarea și schimbul între companii 

2. Actualizarea companiilor cu privire la contextul legal și 
oportunitățile existente  

3. Efectuarea evaluărilor sistemelor 

4. Propunerea modelului de afaceri SI 

5. Monitorizarea performanțelor modelului de afaceri SI  

Grup țintă 
▪ Studenți VET, angajati ai parcurilor si companiilor 
▪ Manageri de afaceri (inclusiv IMM-uri, antreprenori) 
▪ Instituții publice (locale și regionale) 

Metodologie 
Module de învățare deschise puse la dispoziție online 

Abordare pedagogică 

Text, PowerPoint, material video, studii de caz 

Limba 
Engleză (parțial în toate limbile partenerilor) 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

INSIGHT JOINT CURRICULUM – STRUCTURE OF THE TRAINING COURSE  
 

 

TEORIE S.I., 
CONCEPTE ȘI 

CONTEXT 
1 

1.1 Introducere în economia circulară 

1.2 Introducere în simbioza industrială 

1.3 Economia circulară și SI la nivelul UE 

MANAGEMENTUL 
RESURSELOR 

2 

2.1 Circularitatea resurselor 

2.2 Managementul resurselor: concentrarea pe  
deșeuri 

2.3 Managementul resurselor: concentrarea  pe  
resursele de apă 

2.4 Managementul resurselor: accent pe energie 

MANAGEMENTUL SI 3 

3.1 Abordarea sistemică a SI 

3.2 Colectarea datelor și analiza fluxului de resurse 

3.3 Economia circulară existentă și platformele SI 

3.4 Oportunități financiare pentru SI 

3.5 Model de afaceri SI 

ABILITĂȚI UȘOARE 
PENTRU SI 4 

4.1 Cabrare S.I. 

4.2 Antreprenoriat, strategii de proiectare și metode 
de co-creare 

4.3 Modele de colaborare și lucru în echipă între 
companii 

STUDII DE CAZ SI 5 

5.1 Abordarea teritorială 

5.2 Abordarea parcului industrial 

5.3 Abordarea companiei 


