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La sfarsitul lunii iunie, 2015, Intreprinderea Sociala BAN Ltd. a organizat un 

workshop pentru a prezenta rezultatele proiectului obtinute pana in 

prezent si pentru a realiza un schimb de idei cu actorii relevanti din Austria. 

Participanti din Stiria, Viena, Burgenland si Salzburg au avut posibilitatea de 

a prezenta initiativele lor in domeniul reciclarii si reutilizarii DEEE, iar echipa 

proiectului RECDEV a prezentat ultima versiune a platformei de instruire. 

Feedback-ul participantilor si rezultatele discutiilor purtate in timpul 

workshop-ului vor permite echipei de proiect RECDEV sa imbunatateasca 

software-ul de instruire si sa adapteze continutul nevoilor specifice 

companiilor din Austria. Intr-o faza de pilotare, care va incepe in aceasta toamna in toate tarile partenerilor de proiect, 

Productia de echipamente electrice si electronice este unul dintre sectoarele care a cunoscut o dezvoltare fara 

precedent la nivel global, comparativ cu alte sectoare industriale. Utilizarea echipamentelor electrice si electronice, 

atat in aplicatii industriale cat si in scop privat, contribuie la generarea unor cantitati masive de deseuri de 

echipamente electrice si electronice, aceste deseuri fiind una dintre cele mai importante  categorii care trebuiesc 

tratate corespunzator in vederea recuperarii materialelor valoroase continute in cantitati relevante, dar si datorita 

continutului in substante toxice care reprezinta un pericol pentru mediu si pentru sanatatea populatiei.  

Proiectul RECDEV are ca scop dezvoltarea unei platforme de instruire virtuala, multimedia, destinata utilizarii 

individuale la distanta, care familiarizeaza utilizatorii cu tehnicile de dezasamblare a echipamentelor electrice si 

electronice si cu metode de identificare a tipurilor de materiale continute si a calitatilor acestora. Platforma de 

instruire se adreseaza atat muncitorilor care executa lucrari de dezasamblare, urmarind cresterea sigurantei la locul 

de munca, a calitatii reciclarii dar si a insertiei profesionale, cat si tehnicienilor, dezvoltand competentele acestora in 

ceea ce priveste recunoasterea diferitelor tipuri de materiale si a posibilitatilor de valorificare si contribuind in acest 

fel la rezolvarea unor probleme cruciale  in idustria reciclatoare de DEEE.  
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platforma de instruire va fi testata in ceea ce priveste eficienta si facilitatea utilizarii, ceea ce va permite dezvoltarea 

unui instrument de invatare care sa fie adaptat nevoilor speciale si cerintelor grupurilor tinta din diverse tari si regiuni.   

 

Partenerul roman al proiectului, Centrul National pentru Productie si Consum Durabile, a purtat intense discutii cu 

actori din domeniul reciclarii  pentru a identifica posibilitatii de cooperare in vederea pilotarii platformei RECDEV. 

Principala problema intampinata a fost legata de numarul relativ redus de muncitori care pot fi implicati in pilotare in 

comparatie cu marimea grupului tinta stabilita in cadrul proiectului,  respectiv 50 de utilizatori, dar si diversitatea 

activitatilor de reciclare in ceea ce priveste tipurile de echipamente si tehnologiile utilizate. A devenit evident ca este  

necesara implicarea mai multor companii de reciclare, motiv pentru care au fost avansate discutii cu asociatiile de 

producatori care preiau responsabilitatea reciclarii DEEE. Asociatia ECOTIC, a intuit oportunitatea unei astfel de 

colaborari si posibilitatea de a sustine industria reciclatoare de DEEE din Romania, in prezent prin coordonarea 

activitatilor de pilotare in mai multe companii de reciclare cu care aceasta colaboreaza, iar pe viitor prin promovarea 

versiunii consolidate a platformei in vederea cresterii competentelor profesionale a angajatilor, a calitatii reciclarii, a 

sigurantei la locul de munca si a protejarii mediului in industria reciclatoare de DEEE.  

 

In prezent OMEGATECH, specialistul TIC al consortiumului lucreaza pentru consolidarea versiunii finale a software-ului 

RECDEV.  Scenariile de dezasamblare modelate in cadrul aplicatiei software sunt construite pe baza metodelor clasice 

de dezasamblare a peste 50 de tipuri de echipamente electrice si electronice si a imaginilor specifice. Nivelul adresat 

tehnicienilor va oferi posibilitatea de a accesa informatii valoroase legate de identificarea tipurilor de materiale, a 

proprietatilor fizico chimice si calitatii acestora, precum si a periculozitatii si masurilor de precautie, atunci cand este 

vorba de materiale periculoase. Versiunea finala va fi livrata impreuna cu un ghid pentru utilizare si va fi pilotata in 

cateva companii de reciclare in toate tarile participante. In activitatile de testare si evaluare vor fi implicati un numar 

total de 250 de muncitori si tehnicieni, dintre acestia 10% vor fi angajati cu pregatire tehnica superioara iar 90% vor fi 

muncitori.   
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Workshop in Brno gazduit de Universiatea  Mendelu, October 2015  
Pilotarea platformei RECDEV   
Evaluarea potentialului de piata in fiecare tara.  
Mai multe informatii : www.recdev.eu 
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