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Green practices and Competences towards the  
Environmental sustainability  

PROIECT GREEN-COM  

                        
 

      Tranziția către o Economie verde necesită lucrători calificați, cu noi competențe verzi. 
Legătura dintre oameni sănătoși, societăți sănătoase și o planetă sănătoasă plasează ecosistemele durabile 
și sistemele agroalimentare în centrul Pactului verde european: este conceput pentru a stimula economia, a 
îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții oamenilor și pentru a avea grijă de natură. Sistemul agricol și alimentar 
european, susținut de Politica Agricolă Comună, este deja un standard global în ceea ce privește siguranța, 
securitatea aprovizionării, nutriție și calitate. O trecere la un sistem alimentar durabil poate aduce beneficii 
de mediu, sănătate și sociale, precum și câștiguri economice mai echitabile. Recuperarea după pandemie 
ne va pune pe o cale durabilă.  
Este necesar să se dezvolte cunoștințe profesionale care să integreze traseele educaționale și să corespundă 
noilor nevoi de a ajunge la medii durabile și teritorii neutre din punct de vedere climatic. 
Obiectivele generale ale Proiectului GREEN-COM sunt: 

• dezvoltarea unui parcurs de formare privind competențele verzi legate de Strategia UE, Pactul verde 
european și politicile verzi pentru a contribui la profesionalizarea persoanelor care lucrează în zonele 
rurale. 

• structurarea unui model de curs în domeniul Educației și Formării Profesională care oferă pregătire   
persoanelor interesate de subiect: de la durabilitatea mediului, energiile regenerabile, economia verde, 
economia circulară, până la ciclul de producție agroalimentară și impactul asupra mediului, utilizarea 
deșeurilor agricole, dezvoltarea rurală. 

Proiectul promovează avantajele vieții în medii durabile și teritorii neutre din punct de vedere climatic, unde 
vor exista beneficii sociale și pentru sănătate și mai multe oportunități de angajare în domeniile agricol, de 
mediu, educațional și al manufacturii. Acesta va adapta curriculumul la nevoile profesionale specifice 
beneficiarilor, va dezvolta module pe probleme complexe, va aduna exemple de bune practici și va oferi 
resurse educaționale deschise, interactive și inovatoare în tranziția verde. 
Proiectul, început la 1 mai 2022, se va încheia pe 30 aprilie 2023. Planul de lucru prevede 4 pachete de lucru: 
WP1-Managementul proiectului și Reuniuni Transnaționale; WP2-Parcurs de formare în domeniul Educației 
și Formării Profesionale cu un curs comun aplicat în România și Italia; WP3-Laboratoare și activități practice 
verzi; WP4-Activități de diseminare și multiplicare (inclusiv 2 evenimente finale multiplicatoare). 
Va fi oferit un curs comun, aplicat în cele 2 țări implicate (cu durata de 40 de ore): cu activități față în față și 
lecții/întâlniri online. Conținuturile educaționale și de formare vor fi pregătite de organizațiile participante 
împreună cu experți, cadre universitare, traineri, antreprenori, oameni de afaceri cu experiență în domeniul 
practicilor verzi. 
Traseul educațional, cu o durată de 40 de ore, este împărțit în 4 Module și a început în luna Octombrie 2022, 
în Italia, iar în România în luna Martie 2023. Întâlnirile de învățare vor fi organizate prin diferite metode: unele 
în prezență fizică și altele online: nu doar lecții teoretice și formale, ci și dezbateri, studii de caz. studii, întâlniri 
cu experți, evenimente participative, videoclipuri, teme. Materialul educațional comun va fi oferit în limbile 
română și italiană, în funcție de țările de origine ale participanților. 
Proiectul va organiza, de asemenea, câteva activități practice pentru cursanți, cum ar fi vizite la exemple de 
bune practici de „activități verzi” la nivel local/regional: IMM-uri, companii, ferme, asociații sau federații care 
desfășoară activități în lupta împotriva schimbărilor climatice, consumul de CO2,  lupta împotriva risipei 
alimentare și aplică utilizarea energiilor regenerabile sau a practicilor ecologice. 

Durată proiect:  1 Mai  2022 - 30 Aprilie 2023  

PARTENERIAT: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu (Lider de proiect) 
și  Asociația AGROM–RO (România), Agenția eConsulenza și Comitato Regionale Proloco Piemonte (Italia). 

  



 

   

 OCTOMBRIE 2022- 
  

MARTIE 2023   
  Mod de desfășurare: prezență fizică & 

online!   
PENTRU BENEFICIARI DIN:   

REGIUNEA CENTRU - jud. SIBIU - ROMÂNIA   

PIEDMONT  ITALIA   

Contacte:  

  
  

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu (RO): 

greencomproject1@gmail.com  

  
Asociația AGROM–RO (RO):   

agromro@gmail.com   

eConsulenza Agency (IT):  

europroge0azione@econsulenza.eu  

Comitato Regionale Proloco Piemonte UNPLI (IT):   

proge3europei@unplipiemonte.it  

Erasmus+ GREEN-COM Curs 
  

Erasmus+ GREEN-COM Curs 

  

Beneficiari direcți: 

  
 40 Participanți în fiecare țară (40+40) 

  
Selectați la nivel regional 

  
  

  

Curs Competențe verzi pentru  un mediu 
sustenabil 

 4 Module:  
GREEN DEAL  ȘI TRANZIȚIA VERDE 

   
ECONOMIA CIRCULARĂ ȘI SUSTENABILITATEA MEDIULUI 

    

AGRICULTURA VERDE ȘI SISTEM DE ALIMENTAȚIE 
DURABIL 

  COMPETENȚE NOI VERZI &  ANTREPRENORIAT 

  

„Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională 
şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei” 




