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Lista de abrevieri și acronime 
 

EPR Responsabilitatea Extinsă a Producătorului 

I-VET  Educația și formarea profesională inițială 

VET Educație şi Formare Profesională (învățământul profesional și tehnic) 

TG Grupul Țintă 

 

Notă despre figuri și tabele 
Figurile și tabelele prezentate în acest document nu au fost extrase din versiunea 

originală a documentului și, prin urmare, sunt prezentate în limba engleză. Textul 

însoțitor permite cititorilor să înțeleagă informațiile pe care le conțin. 
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INTRODUCERE 
 

1.1. Despre proiectul TABLE  
  

 

“Abordarea sustenabilității mediului prin oportunități de învățare mixtă dedicate 

specialiștilor din domeniul educației și formării profesionale din sectorul mobilierului 

și de prelucrare a lemnului (TABLE)” este un proiect ERASMUS+, finanțat în cadrul 

competiției KA202, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, 

Strategic Partnerships for vocational education and training (Project no. 2020-1-

FR01-KA202-079899_202010141216) și coordonat de ENERGIES 2050, Franța. 

Scopul principal al proiectului este acele de a oferi profesorilor noi cunoștințe despre 

durabilitatea mediului și reducerea consumului de resurse naturale pentru a spori 

implicarea elevilor în programele de educație și formare profesională din industria 

mobilei. 

Consorțiul proiectului este format din 6 parteneri din 5 țari member ale Uniunii 

Europene: 

- ONG Energies 2050 – Franța 

- Eurocrea Merchant Srl, Em – Italia 

- Agrupación Empresarial Innovadora De Fabricantes De Muebles Y Afines 

De La Región De Murcia, Amuebla – Spania 

- Universitatea Transilvania Din Brasov, Unitbv – România 

- Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Adr Nord-Est), Nerda – 

România 

- Zespol Szkol Drzewnych I Lesnych Zsdil – Polonia 

 

Obiectivele proiectului TABLE sunt urmatoarele: 

• Îmbunătățirea sustenabilității mediului prin educație:  TABLE vrea să 

ecologizeze sectorul mobilierului și lemnului de la faza de producție până la 

faza de consum, sprijinind profesorii din școala I-VET să aplice principiile 

durabilității în cursurile lor. 

• Asigurarea unei culturi a calității în programele de educație și formare 

profesională (VET): TABLE dorește să dezvolte abordări care să reflecte 

condițiile furnizorului și autoevaluarea, precum și să sprijine formarea 

personalului în legătură cu asigurarea calității prin utilizarea datelor și a 

https://energies2050.org/
http://www.eurocreamerchant.it/
http://www.amueblacooperacion.es/
http://www.amueblacooperacion.es/
https://www.unitbv.ro/en/
https://www.adrnordest.ro/
http://www.drzewna.com/
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feedback-ului pentru a îmbunătăți programele de educație și formare 

profesională (VET) și pentru a garanta implicarea părților interesate (externe 

și interne). 

• Îmbunătățirea accesului la instruire și calificare pentru toți: TABLE vrea să 

ofere profesoriilor și formatoriilor o nouă abordare a subiectului bazat pe 

durabilitate, astfel încât în colaborare cu ONG-urile implicate în reducerea 

consumului de resurse naturale respectiv IMM-urile din sectorul mobile, să 

facă profesiile VET mai atractive, pentru a oferi perspective privind 

sustenabilitate pe piata de referință. 

 

1.2. Cursuri de instruire 
 

Proiectul va furniza pentru profesorii din școlile și institutele I-VET, materiale de 

înaltă calitate cu privire la problemele legate de sustenabilitatea mediului, deoarece 

este foarte important ca în prezent să investim în practici durabile pentru 

conservarea resurselor naturale și gestionarea deșeurilor începând cu educația 

școlară. Cursul de formare este de asemenea, inovator, deoarece va aborda 

provocări despre sustenabilitate care să corespundă nevoilor IMM-urilor şi care 

trebuie să se adapteze noilor procese de fabricație și logistice pentru a se conforma 

normelor europene. 

Profesorii I-VET vor avea șansa de a învăța oricând, oriunde în funcție de nevoile lor. 

În plus, mediul de învățare online va oferi profesorilor posibilitatea de a face schimb 

de cunoștințe între ei și de a încărca materiale utile pentru predarea acestora la clasă. 

Rezultatele așteptate în urma implementării acestui curs de formare sunt 

următoarele: 

1. Autorizarea profesorilori din școlile de educație și formare profesională (VET) 

cu privire la modul în care acestia pot stimula implicarea eleviilor înspre 

durabilitatea mediului și schimbările climatice. 

2. Creșterea competențelor profesorilor VET în ceea ce privește metodele 

pedagogice inovatoare, învățarea online și aplicarea orelor de sustenabilitate 

a mediului la clasele din sectorul lemnului şi a mobilierului din scolile VET  (și 

nu numai). 

3. Creșterea competențelor digitale și lingvistice ale profesorilor VET care 

participă la curs atât online (digital) cât și offline (cu colegi care au aceleași 

idei precum cele expuse în timpul activității C1). 
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4. O mai mare conștientizare a profesorilor din școlile VET care trebuie să aibă 

un rol important şi care trebuie să fie considerați „factori de schimbare”, 

pentru a face carierele ecologice cât mai atractive pentru studenții elevii și 

lucrătorii de mâine. 

5. Creșterea schimburilor dintre profesorii și experții care lucrează în domeniul 

mobilierului și dezvoltării durabile, astfel încât să se construiască punți între 

diferite realități dar şi să crească egalitatea de şanse în ceea ce priveşte 

învățarea. 

 

Curricula cursurilor este przentată în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Curricula cursurilor 

Modulul 1 

Durabilitatea lemnului în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă: de 

la teorie la practică 

În cadrul acestui modul, participanții li se vor 

transmite cunoștințele despre lemn, ca material 

durabil pentru construcție. 

 

În plus, acest modul pune în lumină strategii și 

metode noi de implementare a modelelor de 

consum și producție durabilă în abordările existente 

pentru a sensibiliza inovația și evoluția conceptelor 

durabile privind standardele ecologice ale 

consumatorilor în scopul protejării mediului. 

Unitatea 1.1 De la 

dezvoltarea durabilă la 

Obiectivele de dezvoltare 

durabilă. 

Unitatea 1.2 Durabilitatea 

lemnului: de la teorie la 

realitate și invers. 

Unitatea 1.3 Transformarea 

narațiunii: promovarea 

unei abordări sistemice în 

sectorul lemnului 

Modulul 2 

Schimbările climatice, biodiversitatea și energiile regenerabile – Sectoarele 

forestiere și lemnului în fruntea provocărilor 

În cadrul acestui modul, participanții învață despre 

sustenabilitatea lemnului pentru a înțelege 

amprenta neutră de carbon a materialelor lemnoase 

naturale și regenerabile pentru construcții. 

Unitatea 2.1 Schimbari 

climatice. 
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În această context, participanții vor învăța concepte 

și strategii noi referitoare la sectorul lemnului pentru 

minimizarea efectele datorate schimbărilor climatice 

și pentru conservarea biodiversității. Participanții vor 

învăța rolul energiilor regenerabile și al tehnologiilor 

care utilizează materii prime naturale și regenerabile 

pentru a minimiza schimbările climatice și 

distrugerea biodiversității. 

 

În plus, cursul promovează creativitatea și inovația 

cu noi tehnici de învățare care au ca scop 

dezvoltarea metodelor privind utilizarea 

materialului lemnos regenerabil care să conducă la 

rezolvarea problemelor referitoare la degradarea 

mediului 

Unitatea 2.2 Biodiversitatea 

și sectoarele forestiere și 

lemnoase în prim-planul 

provocărilor, dar și al 

oportunităților. 

Unitate 2.3 Energii 

convenționale și energii 

regenerabile. 

 

Modulul 3 

Design ecologic și durabil în sectorul mobilierului și al lemnului 

În cadrul acestui modul, participanții vor învăța ce 

este designul ecologic și durabil și cum trebuie 

implementat  în sectorul mobilierului și lemnului. 

 

Cursantul se va familiariza cu principiile și strategiile 

cheie ale designului ecologic și durabil și va înțelege 

importanța minimizării impactului unui produs pe 

parcursul fazelor ciclului său de viață. 

Unitatea 3.1 Introducere în 

designul ecologic și 

durabil. 

Unitatea 3.2 Principii și 

strategii ale designului 

ecologic și durabil. 

Unitatea 3.3 Analiza 

costurilor și ciclului de 

viață în design ecologic și 

durabil. 

Unitatea 3.4 

Implementarea designului 

ecologic și durabil. 

Modulul 4 

Gestionarea deseurilor în sectorul mobilierului şi lemnului 

În cadrul acestui modul, participanții vor învăța cum 

să prevină și să reducă cantitatea deșeurilor de lemn 

și care sunt metodele prin care materialele 

Unitatea 4.1 Preventia si 

minimizarea deseurilor 

periculoase. 
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reciclabile pot fi transformate în idei și oportunități 

noi. 

 

De asemenea, cursanții vor fi instruiți cu privier la 

măsurile care pot fi aplicate pentru reducerea 

deșeurilor de lemn și pentru reciclarea deșeurilor 

periculoase. Apoi, participanții vor învăța despre 

cum să implementeze metodele de separare a 

deșeurilor, cum pot fi utilizate materialele reciclate 

pentru a obține noi produse/subproduse 

inovatoare, cum se pot folosi deșeurile pentru a le 

transforma în energie și cum să proiecteze noi 

produse pentru clădiri verzi/case pasive. 

Unitatea 4.2 Reducerea 

deşeurilor. 

 

Unitatea 4.3 Evaluarea 

reciclabilității mobilierului 

din sistemul de 

responsabilitate extinsă a 

producătorului (EPR). 

Unitatea 4.4 

Managementul siguranței 

deșeurilor și transformarea 

deșeurilor în energie. 

Modulul 5 

Minimizarea impactului şi utilizarii resurselor în sectorul mobilierului şi 

lemnului 

În cadrul acestui modul, participanții vor fi instruiți 

să învețe despre lemnul masiv și proprietățile 

acestuia, precum și despre diferite tipuri de 

produse inginereşti din lemn prelucrat (EPW) și 

proprietățile acestora (furnir, lemn laminat (LVL, 

Glulam, etc.), panouri pe bază de lemn (PB, OSB, 

MDF, HDF etc.)  

 

De asemenea, ei vor fi instruiți cu privire la 

cuantificarea amprentei de mediu a produsului sau 

organizației. Aceștia vor fi de asemenea instruiți 

cum se colectează datele și cum se raportează 

impactul asupra mediului prin Schema de 

management și audit ecologic. 

Unitatea 5.1 Utilizarea 

materialelor. 

 

Unitatea 5.2 Cuantificarea 

si monitorizarea 

impactului. 

Unitatea 5.3 Raportare şi 

verificare 

Modulul 6 

Abilități ecologice, Strategia de comunicare și Dezvoltare a Pieței în 

sectorul mobilierului și prelucrării lemnului 

În cadrul acestui modul, participantul va fi instruit să 

înțeleagă conceptul de competențe ecologice și 

cum să includă locuri de muncă verzi în sectorul 

mobilierului și lemnului. De asemenea, ei vor deveni 

Unitatea 6.1 Locuri de 

muncă verzi” și abilități în 

sectorul mobilierului și 

prelucrării lemnului. 
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conștienți de impactul unui loc de muncă asupra 

mediului și de posibila contribuție a acestuia la 

economii mai verzi. 

 

După finalizarea modulului, participanții vor 

dobândi abilități noi și emergente necesare pe piața 

muncii ecologice și vor ști cum să implementeze 

strategii de comunicare durabilă și strategii de 

marketing ecologic. 

Unitatea 6.2 Strategia de 

comunicare pentru 

sustenabilitate. 

Unitatea 6.3 Marketingul 

verde în sectorul 

mobilierului și prelucrării 

lemnului. 

 

Fiecare modul a fost conceput în următoarea structură: 

- Un video introductiv. 

- Un glosar pentru fiecare unitate de curs. 

- Un manual pentru fiecare unitatea de curs. 

- O serie de studii de caz. 

- Resurse suplimentare pentru aprofundarea cunoștințelor.  

- Bibliografie. 

 

1.3. Cursurile online 
 

Proiectul TABLE a dezvoltat un curs mixt de formare bazat pe indicatorii EQAVET, și 

anume Asigurarea Calității Europene în Formarea Profesională și Educație, pentru a 

crește calitatea furnizării VET conform standardelor europene pentru formarea 

profesională. 

Toate cursurile de pe platforma de e-learning sunt resurse deschise cu acces gratuit 

pentru fiecare cursant. 

Grupul țintă al acestei platforme de e-learning sunt: 

• Profesorii din școlile I-VET. 

• Elevii școlilor I-VET (în special pentru cei din sectorului mobilierului). 

• Autoritățile locale și factorii de decizie interesați să exploateze rezultatele 

proiectului prin instruirea funcționarilor publici și a personalului care lucrează 

la definirea politicilor economice și sociale. 

• Centrele locale de învățare privind sustenabilitatea. 

Pentru a accesa platforma e-learning a proiectului TABLE, faceți clic aici: 

https://table.learning-platform.eu 

https://table.learning-platform.eu/
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De asemenea, puteți fi redirecționat către platformă e-learning prin link-ul de pe 

site-ul proiectului TABLE: https://tableproject.eu 

 

1.4. Informații despre ghidul de linii directoare 
 

TABLE dorește să sprijine profesorii I-VET și furnizorii de formare profesională cu 

ghiduri pedagogice adecvate pentru a implementa și furniza mediului de învățare 

online, cursuri de învățare cu o abordare inovatoare și participativă. În cadrul 

ghidurilor sunt prezentate și cele mai bune practici pentru a sprijini profesorii în 

implementarea durabilității în cursurile lor (în funcție de nevoile pieței). 

Acest ghid va oferi profesorilor cele mai bune metode de integrare în cursurile lor 

zilnice a educației pentru dezvoltare durabilă (ESD) în școlile I-VET, deoarece acestea 

se bazează pe rezultatele și feedback-ul oferit de participanții la testele pilot (interne 

și externe) organizate de partenerii proiectului. De asemenea, acest ghid va oferi 

profesorilor I-VET sugestii și îndrumări cu privire la modul de implementare a 

practicilor durabile în sectorul lemnului și mobilierului.  

Impacturile preconizate ale acestui ghid sunt următoarele: 

- Creșterea capacității organizației I-VET de a iniția reforme care se confruntă 

pe de o parte cu șomajul elevilor (să facă sectorul profesional mai atractiv) și 

pe de altă parte cu creșterea capacitatea centrului VET în domeniul 

durabilității. 

- Inițierea unei abordări holistice care vizează transformarea continuă a 

instituțiilor de învățământ. 

- Implicarea centrelor I-VET în angajamentul de a dezvolta soluții inovatoare 

pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și a reduce amprenta de 

carbon precum și amprenta ecologică a sectorului mobilierului și lemnului. 

- Atingerea unui grad înalt de implicare a grupului țintă. 

- Creșterea cunoștințelor și abilităților pentru grupul țintă (TG) pentru a se 

ocupa de livrarea cursurilor de formare în cadrul concursurilor formale de 

educație. 

- O mai bună integrare a programului de învățare TABLE în alte organizații VET. 

  

https://tableproject.eu/


 

Linii directoare pentru implementarea corectă a cursului Educație pentru 

dezvoltare durabilă în instituțiile de formare din domeniul mobilierului și 

sectorului lemnului  

 

13 

2. TESTUL DE PILOTARE INTERNĂ 
 

Testul de pilotare internă a conținuturilor cursului a avut loc în cadrul activității 

Activitate de Învățare, Predare, Formare (Activitatea C1), care a fost coordonată de 

Universitatea Transilvania Brașov (UNITBV). UNITBV prin Departamentul de 

Prelucrare a Lemnului și Designul Produselor Finite din Lemn, Centrul de formare 

continuă al universității și Centrul de Cercetare Tehnologii Inovative și Produse 

Avansate în Industria Lemnului (Institutul de cercetare și dezvoltare pentru produse 

de înaltă tehnologie pentru dezvoltare durabilă al universității), au colaborat pentru 

a instrui partenerii despre subiectele proiectului precum și pentru a testa prima 

formă a sfaturilor educaționale în ceea ce privește calitatea acestor conținuturi 

precum și pentru a livra metodologia de învățare. 

Din cauza situației foarte grave a infecțării cu virusul COVID-19 din România de la 

sfârșitul anului 2021, consorțiul proiectului a decis să pregătească Testul Pilot Intern 

într-un sistem hibrid. Astfel, în perioada 11 ianuarie – 13 ianuarie 2022, echipa 

UNITBV a organizat evenimentul la sediul Clusterului de Mobilier Transilvan. 

Întâlnirea în system hibrid a avut loc prin platforma ZOOM și cu prezența fizică a doi 

membri ai Universității Transilvania din Brașov (UNITBV). 

 

2.1. Scopul Testului de Pilotare Internă 
 

Obiectivul testului de pilotare internă a fost de a verifica claritatea materialelor de 

instruire și de a face recomandări de îmbunătățire dacă este necesar. Participanții la 

formare au fost rugați să primească calitatea de ambasadori  la nivel local la testul 

de pilotare, să revizuiască conținutul cursurilor precum și mediul de învățare online. 

În plus, participanții au oferit feedback-uri cu privire la structura și detaliile tehnice 

și pedagogice ale materialelor de instruire în scopul îmbunățățirii acestor 

conținuturi. 

2.2. Participanții 
 

La testul de pilotare internă, fiecare partener a trebuit să aibă cel puțin 2 participanți, 

adică în total trebuiau să fie cel puțin 14 participanți. La Testul de Pilotare Internă au 

participat în total 28 de specialiști. 
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2.3. Organizarea testării de pilotare internă 
 

După fiecare zi de instruire, participanții au completat un sondaj de evaluare a 

modulelor prezentate. După încheierea instruirii, toți participanții au completat un 

sondaj de evaluare generală privind aspectelor organizaționale. 

 

2.4. Template-urile de evaluare 
 

Chestionarele pentru evaluare s-au bazat pe liniile directoare prevăzute în Planul de 

Asigurare a Calității al proiectului TABLE, caremai apoi s-au îmbunătățit datorită 

feedback-ului primit din partea consorțiului. 

Mai jos se prezintă întrebările șablon utilizate pentru această evaluare. 

 

2.5. Evaluarea modulelor de învățare 
 

Evaluările specifice modulului s-au bazat pe următorul șablon, care a fost repetat 

individual pentru fiecare modul. 

1. Vă rugăm să indicați preferința dumneavoastră de la o scară de 1- Foarte rău 

la 5- Excelent. Vă rugăm să selectați n/a dacă ați contribuit la dezvoltarea 

acestui modul. 

CARACTERUL COMPLET al conținuturilor (toate 

aspectele relevante ale subiectului sunt acoperite 

și suficient dezvoltate). 

1 2 3 4 5 

CLARITATEA conținutului (conținutul este de 

înțeles). 

1 2 3 4 5 

CLARITATEA limbii engleze în conținutul scrisal 

prezentărilor ppt (ortografie, lungimea frazelor, 

expresie). 

1 2 3 4 5 

INOVAȚIE (conținuturile sunt prezentate într-un 

mod original și creativ). 

1 2 3 4 5 

 

2. Crezi că lipsesc informații? Te rog să explicitezi. 
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3. Credeți că conținutul prezentat va contribui la îmbunătățirea cunoștințelor 

profesioniștilor i-VET despre acest subiect? Te rog să explicitezi. 

4. Orice alt comentariu/sugestie de îmbunătățire? 

 

2.5.1. Evaluarea generală a instruirii 
 

Sondajul a inclus următoarele întrebări: 

1. Vă rugăm să indicați preferința dvs. de la o scară la 1- Foarte rău la 5- Excelent 

Agenda instruirii a fost clar definită și adecvată 

nevoilor participanților. 

1 2 3 4 5 

Timpul alocat instruirii a fost suficient. 1 2 3 4 5 

Organizatorii au fost disponibili pentru orice 

clarificare și au răspuns rapid. 

1 2 3 4 5 

Obiectivele instruirii au fost clar definite. 1 2 3 4 5 

Participarea și interacțiunea au fost încurajate. 1 2 3 4 5 

Subiectele abordate în cadrul cursului sunt 

relevante pentru munca/studiile mele. 

1 2 3 4 5 

Materialele distribuite au fost utile (dacă a fost 

cazul). 

1 2 3 4 5 

Formatorii au fost bine pregătiți cu privire la 

subiectele prezentate în cursuri. 

1 2 3 4 5 

Obiectivele de formare au fost îndeplinite. 1 2 3 4 5 

Conținuturile de formare nu se suprapun între 

diferitele module/există unele suprapuneri, dar 

nu este o problemă. (Se înțelege că fiecare modul 

face parte dintr-o abordare educațională globală, 

dar că modulele pot fi realizate independent. 

Unele repetări sunt, prin urmare, inevitabile și au 

scopul de a asigura înțelegerea cursantului.) 

1 2 3 4 5 

Modulele prezentate sunt consistente. 1 2 3 4 5 

 

2. Credeți că ați putea include conținuturile de formare prezentate în activitățile 

de predare ale organizației dumneavoastră? De ce sprijin ai avea nevoie 

pentru a face asta? 

3. Ce aspecte ale instruirii ar putea fi îmbunătățite? 

4. Ce aspecte ți-au plăcut cel mai mult? 
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5. Ce ai învățat din această instruire? Împărtășește-ne părerea ta 

6. Ați dori să fiți implicat în activitățile-pilot ale proiectului ca trainer, 

ajutându-ne să testăm cursul de formare cu studenții dvs.? 

DA                      NU                     AȘ AVEA NEVOIE DE MAI MULTE INFORMAȚII 

6.1. Dacă ați răspuns „Aș avea nevoie de mai multe informații”, vă rugăm 

să ne transmiteți adresa de e-mail pentru a vă putea contacta: 

7. Orice alt comentariu/sugestie. 

 

2.5.2. Evaluarea modulului 1 - Durabilitatea lemnului în contextul 

obiectivelor de dezvoltare durabilă: de la teorie la practică 
 

Modulul 1 a fost evaluat de 14 participanți din medii diferite așa cum se poate 

observa în Figura 1. 

 

Figura 1. Profesiunile participanților 

 

Toți participanții au fost mulțumiți de modulul 1 în ceea ce privește completitudinea, 

inovația, claritatea conținutului și limba engleză. După cum se poate observa în 

Figura 2, toți participanții au acordat un punctaj de cel puțin 4 pentru fiecare 

categorie. 
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Figura 2. Evaluarea Modulului 1 

 

Toți participanții cred că Modulul 1 are un conținut exhaustiv și că nu lipsesc 

informații. În plus, toți respondenții sunt de acord că conținutul prezentat va 

contribui la îmbunătățirea cunoștințelor profesioniștilor i-VET despre acest subiect. 

În general, nu există sugestii sau îmbunătățiri pentru Modulul 1. 

 

2.5.3. Evaluarea Modulului 2 - Schimbările climatice, biodiversitatea 

și energiile regenerabile – Sectoarele forestiere și lemnului în 

fruntea provocărilor 
 

Modulul 2 a fost evaluat de 14 participanți din medii diferite așa cum se poate 

observa în Figura 1. 

Toți participanții au fost mulțumiți de Modulul 2 în ceea ce privește completitudinea, 

inovația, claritatea conținutului și limba engleză. După cum se poate observa în 

Figura 3, toți participanții au acordat un punctaj de cel puțin 4 pentru fiecare 

categorie.

 

Figura 3. Evaluarea Modulului 2 
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În general, participanții cred că Modulul 2 are un conținut complet detaliat. Cu toate 

acestea, un respondent consideră că lipsesc informații despre legătura dintre 

problemele conexe și industria lemnului. În plus, toți respondenții sunt de acord că 

conținutul prezentat va contribui la îmbunătățirea cunoștințelor profesioniștilor i-

VET despre acest subiect. 

În general, nu există sugestii sau îmbunătățiri pentru Modulul 2. 

 

2.5.4. Evaluarea Modulului 3 - Design ecologic și durabil în sectorul 

mobilierului și al lemnului 

 

Modulul 3 a fost evaluat de 19 participanți din medii diferite, ceea ce poate fi văzut 

în Figura 4. 

 

Figura 4. Profesiile participanților 

 

Figura 5. Evaluarea Modulului 3 

 

Majoritatea participanților au fost mulțumiți de Modulul 3 în ceea ce privește 

completitudinea, inovația, claritatea conținutului și limba engleză. După cum se 
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poate observa în Figura 5, majoritatea participanților au acordat un scor de cel puțin 

4 pentru fiecare categorie. 

Toți participanții cred că Modulul 3 are un conținut cuprinzător. Cu toate acestea, ar 

putea fi util să menționăm despre conceptul și mișcarea “The Right to Repair” care 

este introdus ca indice de reparabilitate în Franța1. 

În plus, toți respondenții sunt de acord că conținutul prezentat va contribui la 

îmbunătățirea cunoștințelor profesioniștilor i-VET despre acest subiect. Un 

participant a sugerat o explicație mai bună despre relevanța acestui conținut pentru 

elevii  i-VET din industria mobilei și a lemnului. Acest lucru ar putea fi posibil prin 

includerea mai multor diagrame/modele pentru a îmbunătăți înțelegerea Modulului 

3. 

 

2.5.5. Evaluarea Modulului 4 - Gestionarea deseurilor în sectorul 

mobilierului şi lemnului 
 

Modulul 4 a fost evaluat de 19 participanți din medii diferite, așa cum se poate 

observa în Figura 4.  

Majoritatea participanților au fost mulțumiți de Modulul 4 în ceea ce privește 

completitudinea, inovația, claritatea conținutului și limba engleză. După cum se 

poate observa în Figura 6, majoritatea participanților au acordat un scor de cel puțin 

4 pentru fiecare categorie. 

Toți participanții cred că Modulul 4 are un conținut exhaustiv și că nu lipsesc 

informații. De fapt, un participant crede că există prea multe informații pentru 10 

lecții, iar Modulul 4 este, de exemplu, un material universitar. În plus, toți 

respondenții sunt de acord că conținutul prezentat va contribui la îmbunătățirea 

cunoștințelor profesioniștilor i-VET despre acest subiect. 

 

 
1 Pentru mai multe infrmații, vă rugăm sa faceți clic pe acest link link.  

https://repair.eu/it/
https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite#scroll-nav__6
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Figura 6. Evaluarea Modulului 4 

 

Există câteva sugestii de îmbunătățire pentru Modulul 4: 

• Interacțiuni prin care oamenii să poată împărtăși idei, sugestii și critici care fac 

posibilă creșterea cunoștințelor despre Modul. 

• Anumiți termeni tehnici ar fi putut fi explicați pentru persoanele care nu au 

prea multe cunoștințe în domeniu. 

• Realizați câteva exemple de campanii de sensibilizare, cum ar fi Săptămâna 

europeană pentru reducerea deșeurilor https://ewwr.eu/  

 

2.5.6. Evaluarea Modulului 5 - Minimizarea impactului şi utilizarii 

resurselor în sectorul mobilierului şi lemnului 

 

Modulul 5 a fost evaluat de 19 participanți din medii diferite așa cum se poate 

observa în Figura 7. 
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Figura 7. Profesia participanților 

Evaluarea modulului a fost împărțită în Unitatea 5.1 pe de o parte și Unitatea 5.2+ 

Unitatea 5.3, deoarece aceste unități au fost dezvoltate din doi parteneri diferiți. 

 

Unitatea 5.1: Utilizarea materialelor. 

Majoritatea participanților au fost mulțumiți de Unitatea 5.1 în ceea ce privește 

completitudinea, inovația, claritatea conținutului și limba engleză. După cum se 

poate observa în Figura 8, majoritatea participanților au acordat un scor de cel puțin 

4 pentru fiecare categorie. 

 

 

Figura 8. Evaluaarea Unității 5.1 

 

Toți participanții cred că Unitatea 5.1 are un conținut cuprinzător și că nu lipsesc 

informații. În plus, toți respondenții sunt de acord că conținutul prezentat va 

contribui la îmbunătățirea cunoștințelor profesioniștilor i-VET despre acest subiect. 

În general, nu există sugestii sau îmbunătățiri pentru Unitatea 5.1. 

 

Unit 5.2: Cuantificarea si monitorizarea impactului 

Majoritatea participanților au fost mulțumiți de Unitățile 2 și 3 din Modulul 5 în ceea 

ce privește completitudinea, inovația, claritatea conținutului și limba engleză. După 

cum se poate observa în Figura 9, majoritatea participanților au acordat un scor de 

cel puțin 4 pentru fiecare categorie. 
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Figura 9. Evaluarea Unității 5.2 și a Unității 5.3 

Toți participanții cred că Unitățile 5.2 și 5.3 au un conținut cuprinzător și că nu lipsesc 

informații. În plus, toți respondenții sunt de acord că conținutul prezentat va 

contribui la îmbunătățirea cunoștințelor profesioniștilor i-VET despre acest subiect. 

În general, nu există sugestii sau îmbunătățiri pentru Unitatea 5.2 și 5.3. 

 

2.5.7. Evaluarea Modulului 6 - Abilități ecologice, Strategia de 

comunicare și Dezvoltare a Pieței în sectorul mobilierului și 

prelucrării lemnului 
 

Modulul 6 a fost evaluat de 19 participanți din medii diferite așa cum se poate 

observa în Figura 4. 

 

Figura 10. Evaluarea Modulului 6 

Toți participanții au fost mulțumiți de Modulul 6 în ceea ce privește completitudinea, 

inovația, claritatea conținutului și limba engleză. După cum se poate observa în 

Figura 10, toți participanții au acordat un punctaj de cel puțin 4 pentru fiecare 

categorie. În plus, toți respondenții sunt de acord că conținutul prezentat va 

contribui la îmbunătățirea cunoștințelor profesioniștilor i-VET despre acest subiect. 
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În general, nu există sugestii sau îmbunătățiri pentru Modulul 6. 

 

2.6. EVALUAREA GLOBALĂ A INSTRUIRII 
 

Formarea generală a fost evaluată de 19 participanți din medii diferite așa cum se 

observă în Figura 11. 

 

 

Figura 11. Profesiile participanților 

 

Toți participanții au fost mulțumiți de formarea generală. După cum se poate 

observa în Figura 12, toți participanții au evaluat cu cel puțin 4 fiecare categorie. 
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Figura 12. Evaluarea globală a instruirii 

 

Participanții care sunt profesori/instructori au susținut că ar putea include 

conținuturile de formare prezentate în activitățile de predare ale organizațiilor lor. 

Participanții care au medii diferite cred că acest curs are un conținut bogat și util, 

prin urmare sunt dispuși să-l promoveze. 

Potrivit unor participanți, formarea ar putea fi îmbunătățită prin utilizarea imaginilor 

de calitate superioară, prezența mai multor studii de caz și concentrarea pe aceste 

studii de caz legate de subiect. De asemenea, un participant a subliniat includerea 

FSC (Forest Stewardship Council) într-unul dintre module. 

După cum se poate observa în Figura 13, mai mult de jumătate dintre participanți ar 

dori să fie implicați în activitățile pilot ale proiectului în calitate de formatori. 
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Figura 13. Implicarea în activitățile de pilotarea ale proiectului 

 

În general, participanții au fost mulțumiți de conținutul și metodologia instruirii. Ca 

o sugestie suplimentară de îmbunătățire, unui participant i-a plăcut cel mai mult 

activitatea interactivă din Modulul 6 și ar dori să vadă o activitate similară și pentru 

alte module. 

 

2.7. Concluzii 
 

În concluzie, activitatea de instruire a fost foarte apreciată și considerată ca 

interesantă de către participanți. Aspectul abordării proactive și sistemice pentru 

durabilitatea industriei lemnului și managementul pădurilor a fost apreciat, iar 

exemplele practice s-au dovedit a fi utile.  

Participanții s-au familiarizat mai mult cu conceptul de durabilitatea din industria 

lemnului și au spus că au primit multe informații și le-au atras atenția aspecte noi, 

precum normativele, LCA și instrumentele online despre managementul pădurilor. 

Pentru a ilustra ceea ce participanții au învățat, câteva dintre aceste comentarii sunt 

prezentate mai jos: 

• „Am aflat lucruri noi despre multe probleme legate de durabilitate, dezvoltare 

durabilă, dar cel mai important a fost aplicabilitatea tuturor acestor informații.” 

• „Faptul că industria lemnului poate fi îmbunătățită prin implementarea unei 

game largi de metode și instrumente durabile.” 

• „Am învățat multe despre ecologie și cât de importante sunt deciziile și acțiunile 

noastre” 
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Instruirea a fost considerată a fi extraordinar de bogată, iar cele șase module au 

prezentat multe informații practice și teoretice într-un mod educațional și interactiv, 

care sunt esențiale pentru cursurile actuale despre durabilitate, schimbări climatice, 

materiale, reciclare și utilizarea adecvată a resurselor forestiere. Prin urmare, 

conținutul va contribui la îmbunătățirea cunoștințelor profesioniștilor i-VET despre 

acest subiect și va fi foarte util pentru elevi. 
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3. TESTUL DE PILOTARE EXTERNĂ 
 

3.1. Considerații generale 
 

Testul de pilotare externă a fost dezvoltat de partenerii proiectului în perioada aprilie 

2022 – iulie 2022, cu sprijinul ambasadorilor care au participat la activitatea C1 și 

testul de pilotare internă. Obiectivul pilotării externe a fost acela de a verificarea 

consistența generală a materialelor de formare și a impactului pedagogic asupra 

profesorilor I-VET din afara consorțiului. Testul de pilotare externă a fost susținut 

sub forma SĂPTĂMÂNII MONDIALE A MEDIULUI. Toți partenerii proiectului au 

organizat un atelier local (față în față sau într-o manieră hibridă), pentru a testa 

rezultatele proiectului cu TG-urile proiectului, în timp ce partenerul din Polonia 

(ZSDiL) a realizat testarea în cadrul școlii. 

 

3.2. Testul de pilotare externă 
 

Participanții la această activitate includ studenți, experți, părți interesate și educatori 

din industria mobilei și domeniul sustenabilității mediului (Figura 14), precum: 

• Profesori/formatori VET din sectorul mobilierului și lemnului. 

• Elevi VET din sectorul mobilei și lemnului. 

• Profesionisti din sectorul mobilei și lemnului. 

• Experți din sectorul mobilierului și lemnului. 

• Experți în durabilitate și/sau economie circulară. 

 

Figura 14. Profilul participanților 
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Numărul total de participanți la testul de pilotare externă a fost de 164, iar distribuția 

între elevi și profesori este prezentată în figura 15. 

 

Figura 15. Participanții la Testul de Pilotare Externă 

 

Testarea externă a fost organizată sub diferite forme, cum ar fi ateliere la care au 

participat membrii grupurilor țintă, studenți, experți și formatori, respectiv prin 

activități de predare la clasă la care au participat studenți și profesori/formatori. 

Evenimentul a fost organizat față în față, dar și online pentru a avea mai multă 

flexibilitate și, de asemenea, pentru a oferi posibilitatea de participare a unor experți. 

Feedback-ul lor profesional a fost foarte valoros în evaluarea materialelor de 

instruire. 

Sesiunile de instruire au fost axate pe prezentarea proiectului, a obiectivelor 

generale ale acestuia, pe interesul acestuia pentru publicul țintă, dar și pe 

dimensiunea inovatoare și impactul acestuia. A doua parte a instruirii s-a concentrat 

pe prezentarea modulelor de curs și a platformei de e-learning. 

Sesiunea s-a încheiat cu o serie de întrebări. După aceea, participanții au fost invitați 

să completeze un chestionar pentru a colecta feedback-ul lor cu privire la cele mai 

importante aspecte precum consistența generală a materialului de instruire și 

impactul pedagogic asupra studenților, profesorilor I-VET, formatorilor sau 

experților. 

Chestionarele de evaluare au fost concepute pentru profesori/formatori/experți și 

pentru studenți, sub formă de întrebări deschise cu scale de valori, astfel încât datele 

să poată fi înregistrate atât calitativ, cât și cantitativ. 
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Notele sunt pe scara de la 1 la 5, așa cum sunt prezentat mai jos: 

1 2 3 4 5 

Total 

dezacord 

Dezacord Nici de acord 

nici dezacord 

De acord Total de acord 

 

3.2.1. Procesul de evaluare 
 

După cum se poate observa, feedback-ul cu privire la materialele de instruire primit 

de la elevi și profesori (Figura 17) a avut evaluări foarte bune, procentul de răspunsuri 

pozitive fiind de peste 84% (răspunsuri de acord și total de acord).  

 

 

Figura 16. Răspunsurile privitoare asupra Materialelor de Instruires 
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După cum se poate observa în figura 18, participanții au considerat că metodele de 

instruire utilizate în cadrul activității de testare pilot au fost bine concepute și 

adecvate subiectului materialului didactic. Au fost primite câteva răspunsuri neutre 

cu privire la distribuția între sesiunile de formare față în față și cele online. 

 

 

Figura 17. Răspunsurile privitoare la Metodologia de Instruire 

 

În general, platforma de instruire a avut o apreciere bună. Răspunsurile neutre au 

fost primite de la persoanele care la data participării la testarea pilot nu au putut 
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Training Methodology - students feedback
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accesa platforma e-learning deoarece aceasta nu era finalizată și prin urmare nu a 

fost prezentată studenților și experților/profesorilor (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Raspunsurile primite asupra Platformei de Instruire 

 

Facilitățile și resursele de formare (Figura 19) au primit de asemenea o apreciere 

foarte bună, mai mult de 89% (răspunsuri de acord și total de acord) pentru ambele 

evaluări (din partea elevilor și profesorilor). 
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Figura 19. Răspunsurile cu privire la facilitățile și resursele de formare 

 

După cum se poate observa în figura 20, participanții au considerat că conținutul 

materialelor de instruire a fost realizat în concordanță cu subiectul proiectului. 

Nivelul de satisfacție înregistrat pentru ambele evaluări este de peste 90% 

(răspunsuri de acord și total de acord). 
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Figura 20. Răspunsurile cu privire la Conținutul Instruirii 

 

Figura 21 evidențiază interesul elevilor și profesorilor față de conținutul materialului 

de instruire pe care l-au considerat mai interesant și necesar pentru îmbunătățirea 

competențelor acestora privind sustenabilitatea în sectorul mobilierului și lemnului. 
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Figura 21. Răspunsurile privind interesul pentru cursurile de formare 

 

Au fost definite un set de întrebări deschise pentru a obține punctul de vedere al 

elevilor și profesorilor, cu privire la următoarele aspecte: 
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Ce ți-a plăcut cel mai mult la acest curs de formare? 

Răspunsurile oferite de aceștia au fost pozitive. Participanții au apreciat metoda de 

predare, conținutul materialelor de instruire și subiectele despre sustenabilitate. Mai 

jos sunt prezentate câteva răspunsuri pentru a sublinia cele menționate anterior: 

• Cel mai mult mi-a plăcut că am învățat să folosim corect resursa lemnoasă. 

• Modul în care au fost prezentate cursurile. 

• Metoda de predare și modul în care informația a ajuns la elevi. 

• Cursurile au multe imagini, ceea ce le face interactive. 

• Cel mai mult mi-a plăcut că se pune accent din nou pe dezvoltarea 

mecanismelor ECO. 

• Am aflat noi informații despre durabilitate. 

• Mi-a plăcut tot ce am văzut și am învățat. 

• Mi-a plăcut că tema cursurilor era legată de design și lemn. 

• Modul în care s-au desfășurat aceste activități. 

• Activitățile practice în care au fost testate proprietățile fizice și mecanice ale 

compozitelor. 

• Modul în care au fost structurate cursurile precum și interacțiunea cu elevii. 

• Toate cursurile de formare și tehnicile de predare ale profesorilor. 

• Modul de organizare și prezentare a cursurilor și a platformei online datorită 

eficienței accesării informațiilor. De asemenea, cel mai mult mi-a plăcut ideea 

de a evalua cunoștințele la finalul fiecărui curs. 

• Cred că este un curs foarte complet, mai ales pentru cei care sunt începători 

în acest sector. 

• Aplicabilitate și studiile de caz. 

• Exemplele și cele mai bune practici sunt foarte utile pentru a afla ce fac alte 

companii. 

• Că este foarte complet și acoperă toate informațiile privind sustenabilitatea 

care pot fi predate la clasă, de la cele mai generice cunoștințe despre 

sustenabilitatea mediului până la aplicarea sa practică în sector. 

• Conținutul este foarte complet și include multe exemple practice. 

• Amploarea conținutului. 

• Faptul că a fost tradus în mai multe limbi. 

• Posibilitatea de a fi în contact cu profesioniști din alte sectoare. 

• Platforma este destul de intuitivă, iar totul are un design foarte atent 

conceput. 

• Că informațiile despre curs sunt foarte complete și includ multe resurse 

suplimentare. 
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• Acesta este ceva nou, total diferit. 

• Conținuturile de instruire dezvoltate și materialele suplimentare. 

• Modul în care a fost realizat și modul în care este focalizat pe subiect. 

• Totul este foarte complet. 

• Există o mulțime de materiale din care poți studit și învățat mai multe despre 

cum să fii sustenabil în acest sector. 

• Este valabil atât pentru studenți, cât și pentru muncitori. 

• Acoperă multe aspecte necesare sectorului meu. 

• Material de instruire este de calitate. 

• Cantitatea de resurse de formare și subiecte foarte variate, de la durabilitate 

la strategii și management ecologic. 

• Informațiile sunt riguroase din punct de vedere științific și oferă surse și 

referințe suplimentare. 

• Cred că glosarele și cele mai bune practici sunt foarte utile. 

• Cred că partea referitoare la designul sustenabil poate fi foarte interesantă 

pentru studenți/elevi. 

• Numărul de resurse și referințe suplimentare m-au ajutat să-mi extind 

educația. 

• Că prezintă multe aspecte diferite de luat în considerare în cadrul subiectului 

legat de durabilitate mediului în sector. 

• Modulele sunt foarte bine scrise pentru a putea înțelege totul pornind de la 

aspectele mai generale ale durabilității și schimbărilor climatice până la modul 

în care acestea afectează sectorul și măsurile care pot fi luate. 

• Per total, este foarte complet și acoperă cerințele de care avem noi, profesorii 

nevoie. 

• Că este un excelent punct de plecare pentru elevii VET care doresc să lucreze 

în sectorul mobilei sau chiar să își creeze propriile companii. 

• Noutățile referitoare la materialele compozite utilizate în fabricarea mobilei. 

Scenarii de încălzire globală. Acces la link-uri informative. Conținuturile pe care 

le puteți folosi pentru a îmbunătăți și diversifica programele școlare existente. 

• Metode de gestionare a deșeurilor din sectorul mobilierului și lemnului, de 

reciclare a deșeurilor de lemn în produse creative, inovatoare, de gestionare a 

deșeurilor pentru a le transforma în energie. 

• Abordare originală, prezentare de idei, proiectarea lecției. 

• Prezentările au fost concise și sugestive prin imagini, diagrame și link-uri utile 

către o documentație mai extinsă pe o anumită temă. Este un material 

informativ, util și necesar indiferent de domeniul de activitate. Accentul a fost 
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pus pe punctele cheie pentru a conduce discuțiile și acțiunile. Pădurea/lemnul 

este în mâinile noastre și depinde de noi și de politicile noastre pe care le luăm 

pentru a trăi și a lucra în mod durabil. 

 

Există ceva care nu ți-a plăcut la acest curs de formare? 

Majoritatea respondenților au apreciat într-un mod pozitiv cursurile de formare și 

sunt de acord cu formatul și conținutul actual al modulelor. Mai jos sunt prezentate 

câteva răspunsuri pentru a sublinia cele menționate anterior: 

• Mi-au plăcut toate materialele de instruire. 

• Fiecare modul a fost foarte interesant. 

• Nu, totul a fost interesant, constructiv, util, plăcut. 

• Nu, nu există aspecte negative care trebuie menționate. 

• Subiectele au fost bine prezentate la obiect. Deci, mi-au plăcut. 

• O parte din conținutul suplimentar a fost disponibil numai în limba engleză. 

• Cred că s-ar fiputut include mai multe exerciții practice, și nu doar un test la 

sfârșit. 

• Totul a fost bine. 

• Mi-ar fi plăcut să văd mai multe exemple practice. 

• Unele module sunt prea lungi. 

• Câteva aspecte pe care le știam deja din munca mea, dar vor fi foarte utile 

studenților. 

• Poate ar trebui să existe mai multe exemple practice din industrie în toate 

modulele. 

• Mi-ar fi plăcut să aprofundez mai mult pe unele subiecte. 

• Unele subiecte au fost foarte schematice. 

 

Cum credeți că putem îmbunătăți cursul de formare TABLE? (de exemplu, 

adăugate sau eliminațate subiecte, ceva îmbunătățri legat de platforma de e-

learning etc.) 

Răspunsurile au fost constructive, iar participanții au apreciat foarte mult cursurile 

de formare. După cum se poatevedea mai jos, unii dintre ei au considerat activitățile 

practice foarte importante atunci când vine vorba de a observa și învăța despre un 

subiect durabil. 

• Nu există nimic de îndepărtat sau înlocuit. Toate cursurile sunt interesante. 

• Cursurile sunt bine concepute. 
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• Consider că acest curs de formare TABLE nu necesită îmbunătățiri, totul este 

perfect structurat. 

• Nu am nicio sugestie. 

• Cred că mai multe exemple practice, sau studii de caz, ar fi utile în funcție de 

subiect. Testele sunt oportunități bune pentru formarea elevilor. 

• Cred că e bine așa. 

• În general, este foarte bine așa. 

• Aprofundarea economiei circulare ar fi un punct interesant. 

• Nu strica niciodată să includeți mai multe studii de caz și bune practici. 

• Informații privind sinergiile cu alte sectoare. 

• Cred că o parte din conținutul audiovizual sau grafica ar fi putut fi subtitrat 

sau tradus în spaniolă pentru a ajuta elevii să învețe. 

• Poate adăugarea unor studii de caz suplimentare ale companiilor lidere pe 

aceste subiecte. 

• Actualizarea periodică a resurselor suplimentare. 

• Mai multe exemple practice cu un videoclip explicativ. 

• Promovarea acestuia pentru a ajunge la cât mai multe școli VET la nivel 

european. 

• Poate oferirea unor sesiuni ale cursului față în față sau includerea unor lucrări 

practice. 

• Contactați experții pentru a rezolva îndoielile. 

• Cred că este destul de complet. 

• Includerea unor activități specifice pe care profesorii să le potă implementa la 

clasă. 

• Poate includerea unui ghid practic pentru profesori. 

• E bine așa, felicitări pentru muncă. 

 

Crezi că vei putea include cursul de formare TABLE în activitățile tale obișnuite 

de predare? 

Feedback-ul oferit de profesori/formatori a arătat că materialele de instruire sunt 

foarte utile pentru aceștia și le vor include în conținut cursurilor proprii. Mai jos sunt 

prezentate câteva răspunsuri pentru a sublinia cele menționate anterior: 

• Da as putea. 

• Sigur, acest curs mi-a îmbunătățit și sporit cunoștințele despre subiectele 

abordate. 

• Da, cred că unele dintre prezentări ne pot ajuta la cursurile noastre. 
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• Da, cred că aceste materiale pot fi utile pentru a fi folosite cu elevii. 

• Nu sunt profesor, dar în activitățile mele de consultanță aș putea să o fac. 

• Da, unele module cu siguranță. 

• Da, voi îmbunătăți conținutul cursului meu de predare „Protecția muncii și a 

mediului”. 

• Da, cu siguranță va fi un material didactic foarte util în activitatea mea 

didactică. 

• Da, este o resursă utilă pentru predare. 

• Desigur, sunt informații interesante și utile care merită să fie împărtășite cu 

elevii. 

 

Ce altceva credeți că s-ar putea face pentru a sprijini în continuare predarea 

durabilității în sectorul mobilierului și lemnului pentru elevi? 

Respondenții oferă o gaă variată de răspunsuri care vor permite îmbunătățirea 

conținuturilor cursurile viitoare despre sustenabilitate. Mai jos sunt prezentate o 

parte din aceste răspunsuri: 

• Atragerea atenției celor care sunt implicați în sustenabilitate. 

• Consider că aceste conținuturi sunt importante pentru elevi, dar și pentru cei 

care lucrează în domeniul exploatării lemnului care ar trebui și ei informați și 

instruiți. 

• Informarea permanentă despre noile provocări privind managementul durabil 

în sectorul prelucrării lemnului. 

• Preluarea ideilor principale ale acestui proiect în celelalte cursuri de 

specialitate. 

• Aducerea lor la companii pentru a vedea direct cum conceptul de durabilitate 

este încorporat într-un mod practic. 

• Avem nevoie ca aceste tipuri de cursuri pentru să facă parte din programele FP 

pentru lemn. 

• Oferiți situații reale în care să vadă cum se desfășoară întregul proces de 

reciclare și utilizare a diferitelor materiale reciclabile. 

• Mai presus de toate, conștientizarea cadrelor didactice asupra importanței 

includerii acestui tip de conținut și conștientizarea companiilor privind 

importanța adoptării unor măsuri cu un angajament real și nu doar în scopuri 

de marketing. 

• Instruire sub forma de jocuri în aplicații mobile. 
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• Prin cursuri ca acestea, care îi ajută să înțeleagă necesitatea aplicării 

strategiilor de sustenabilitate într-un mod global în toate procesele unei 

companii de mobilă. 

• Arătându-le povești de succes în acest domeniu. 

• Mai multă pregătire practică în acest sens. 

• Explicarea conținuturilor într-un mod mai practic și cu exemple reale. 

• Includeți acest tip de formare în formarea profesională, precum și mai multă 

conștientizare din partea managerilor companiei. 

• Educație mixtă. 

• Oferirea unei educații de calitate, cum ar fi acest curs. 

• Promovarea educației responsabile și a consumului durabil încă de la o vârstă 

fragedă, astfel încât acesta să poată fi transferat în toate sectoarele și sferele 

vieții. 

• Oferându-le oportunitatea de a lucra mai strâns cu companiile încă de la 

început. 

• Oferându-le astfel de cursuri la clasă. 

• Explicarea unor exemple practice. 

• Atragerea interesului lor pentru subiect. 

• Oferându-ne astfel de cursuri pentru a ne extinde cunoștințele. 

• Cred că acest curs este suficient. 

• Cu vizite la fața locului la companii și practici reale. 

• Actualizarea informațiilor despre proiect pe măsură ce noua legislație de mediu 

este adoptată. 

• Continuați să prezentați studii de caz, vizite la companii model. 

• Oferându-le cursuri ca acesta. 

• Predarea acestor tipuri de cursuri și sublinierea importanței lor în clasă. 

• Să-i facă să înțeleagă importanța dobândirii de noi cunoștințe, deoarece de ei 

depinde viitorul sectorului. 

• Campanie media pentru conștientizarea oamenilor cu privire la necesitatea 

dezvoltării durabile. 

• Includerea acestui tip de conținut ca disciplină obligatorie în formarea 

profesională. 

• Felicitări celor care au produs materialele de instruire și materialele 

suplimentare și le-au făcut accesibile tuturor. 

Mai este ceva ce ai dori să împărtășești? 

La finalul chestionarelor, participanții au fost invitați să împărtășească orice alte 

comentarii cu privire la cursurile TABLE. Iată câteva dintre răspunsurile lor: 
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• Totul a fost OK. 

• Mi-a plăcut să particip la acest curs. 

• Există o anumită utilitate a conținutului. 

• Vă mulțumim pentru oportunitatea de a participa la acest curs de formare! 

• Felicitări dezvoltatorilor acestui curs. 

• Deși este un curs online, ar trebui să pariezi pe sesiuni practice și față în față. 

• Felicitări pentru proiect, rezultatul este foarte bun. 

 

3.3. Concluzii 
 

Faza de validare externă a fost foarte productivă și a generat mult interes în rândul 

participanților. 

- Experții au confirmat relevanța reală privind studtura și conținutul modulelor. 

De asemenea, au constatat că fiecare modul a oferit complemente 

pedagogice comparative cu modulele mai tradiționale și tehnice. Ei au 

apreciat abordarea globală și sistemică care face posibilă înțelegerea 

interacțiunilor foarte rapid de-a lungul întregului lanț valoric al lemnului. 

- Experții au apreciat unele module/conținuturi care de obicei nu au fost 

suficient acoperite în programele tehnice tradiționale, cum ar fi problemele 

climatice, dezvoltarea durabilă și abordarea circulară, precum și aspecte 

specifice precum comunicarea, ocuparea forței de muncă și etichetarea. Ei și-

au confirmat interesul de a utiliza materialul produs în modulele pe care le 

predau. 

- Profesorii/formatorii sunt interesați să includă în propriile cursuri de predare, 

informații pe care le-au găsit în modulele TABLE. 

- Feedback-ul oferit de profesori/formatori a arătat că materialele de instruire 

sunt foarte utile pentru aceștia. 
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4. BUNE PRACTICI 
 

Rezultatele ambelor teste pilot (intern și extern) au avut ca scop îmbunătățirea 

conținutului cursului pentru a oferi profesorilor cele mai bune metode de integrare 

a educației pentru dezvoltare durabilă (EDD) în școlile I-VET. Feedback-ul primit de 

la elevi și profesori/experți a arătat că obiectivele testării au fost atinse. Materialele 

de instruire vor ajuta elevii, profesorii, formatorii și orice alți specialiști și experți să 

învețe mai multe despre sustenabilitatea în domeniul lemnului și al mobilierului. 

În capitolul ce urmează vor fi prezentate 18 bune practici pe tema proiectului, care 

vor sprijini și vor inspira elevii să participe la cursurile legate de sustenabilitate în 

domeniul lemnului și al mobilierului. Rezultatele materialelor de instruire elaborate 

de proiectul TABLE sunt reflectate prin aceste bune practici, care sunt implementate 

în companiile de mobilă și de prelucrare a lemnului, precum și în activitățile de 

cercetare. 

Astfel, în următoarele bune practici se vor prezenta acțiunile de succes pe care le-au 

realizat unele companii, prin aplicarea principiilor sustenabilității descrise în cursurile 

de formare. 

 

4.1. Cele mai bune practici de la companiile de mobilă și 

de prelucrare a lemnului, de la asociații și instituții 

oficiale 
 

Următoarele exemple vor dezvălui câteva bune practici aplicate în companii de 

mobile și de prelucrare a lemnului, în asociații sau organizații interprofesionale din 

diferite țări (Franța, Italia, Germania, Spania, România și Polonia). 

4.1.1. SHAREWOOD  
 

 

https://www.share-wood.fr/  

 

SHARE-WOOD, care face parte din Grupul Tintă Francez, este un spațiu inovator de 

terță parte dedicat prelucrării lemnului. Această asociație, creată în 2017, și-a deschis 

atelierul în 2019. Consideră lemnul drept una dintre pârghiile majore pentru a face 

https://www.share-wood.fr/
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față provocărilor privind recuperarea deșeurilor, mixul de populație, cooperare în 

exploatare și dezvoltare profesională. Misiunea sa este de a sprijini indivizi, 

meșteșugari și grupuri pentru a-și  concepe și realiza propriile proiectele. Atelierul 

se întinde pe 1500 de metri pătrați și este structurat în trei spații pentru lucrul 

operațional, depozitare și viață colectivă. 

Dincolo de condițiile tehnice pe care le oferă SHAREWOOD, provocarea este de a 

crea și dezvolta un mediu de sprijin reciproc în care oamenii să învețe unii de la alții 

și să-și împărtășească experiențele și să se îmbogățească reciproc, dezvoltându-și în 

același timp cunoștințele despre utilizarea lemnului. Această atmosferă este facilitată 

de prezența zilnică a unei echipe de profesori atentă la nevoile membrilor și care are 

ca scop stimularea acestora în schimburile și implicarea lor personală. 

SHARE-WOOD se angajează să răspundă zilnic la patru provocări: 

- Provocarea de mediu pentru a reduce deșeurile. 

- Provocarea socială privind amestecul de populație. 

- Provocarea socială privind cooperarea în cadrul activităților. 

- Provocarea economică de sprijinirii dezvoltarea profesională. 

Atelierul SHARE-WOOD permite să abordeze toate problemele legate de 

dezvoltarea resurselor lemnoase într-o manieră durabilă și incluzivă. 

Figura 22 prezintă o vedere a atelierului. Numărul total de posturi de lucru 

disponibile simultan este de 35. Mașinile permit tăierea, găurirea, asamblarea 

materialelor și aplicarea finisajului. Spațiile colective sunt compuse dintr-o zonă de 

recepție, o zonă de proiectare cu masă de desen și bibliotecă. 

 

Figura 22. Imagini din atelier 
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4.1.2. CAMERA REGIONALĂ DE MESERII ȘI MEȘTEȘUGURI 

PROVENCE-ALPES COTE D'AZUR 
 

https://www.cmar-paca.fr/  

 

 

Camera Regională de Meserii șI Meșteșuguri PROVENCE-ALPES COTE D'AZUR 

(Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA)), care face parte din Grupul Tintă 

Francez, își propune să asigure reprezentarea și dezvoltarea meseriilor artizanale la 

nivel regional. Aceasta se bazează pe delegațiile departamentale pentru a asigura 

proximitatea cu diferitele părți. 

Activitatea CMA vizează diferite domenii (oferta de servicii către companii, formare 

continuă, prospectivă, consultanță și multe altele). Activitatea desfășurată de CMA 

se bazează pe diverși piloni majori precum: 

- Învățare educațională. 

- Antreprenoriat în industria meșteșugărească. 

- Managementul si securitatea activitatilor artizanale. 

- Dezvoltarea comercială a industriei meşteşugăreşti. 

- Dezvoltarea și transmiterea afacerilor. 

Aceste domenii diferite de activitate sunt pe deplin implicate în dezvoltarea 

activitatilor legate de industria lemnului. Într-adevăr, dezvoltarea activităților legate 

de dezvoltarea resursei lemnoase este una dintre misiunile cheie ale CMA. Prin 

aceste domenii diferite de activitate, CMA încurajează companiile și actorii care 

lucrează la reciclarea lemnului, la valorificarea energetică și culturală a acestuia. CMA 

își oferă serviciile multor actori din industria lemnului (celor responsabili cu 

producția, colectarea și prelucrarea, precum și cu reciclarea). 

Activitatea CMA de valorificare a resurselor lemnoase se bazează pe dezvoltarea 

activităților de fabricare de corpuri și uneori de mobilier pe lângă formarea 

profesională și consolidarea capacităților. Pentru a face acest lucru, încurajează 

cursanții să se instruiască în fabricarea de mobilier, luând în considerare o abordare 

a ciclului de viață și valorificarea deșeurilor. Acțiunile desfășurate de CMA urmăresc 

să lucreze la dezvoltarea acestui patrimoniu. CMA a lansat, de exemplu, campanii de 

ajutorare a meșterilor profesioniști și restauratorilor de patrimoniu specializați în 

https://www.cmar-paca.fr/
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lemn. Aceasta sprijină campanii de restaurare a mobilierului pentru a promova 

abilitățile și know-how-ul meșterilor. De asemenea susține numeroase ateliere de 

lucru privind valorificarea lemnului și încurajează actorii să comunice pe aceste 

subiecte. 

 

4.1.3. FIBOIS SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE d’AZUR 
https://www.fibois-paca.fr/  

 

 
 

FIBOIS SUD este organizația interprofesională a industriei forestiere și a lemnului din 

regiunea Provence Alpes Côte d'Azur. Aceasta reprezintă și reunește toate 

organizațiile publice și profesionale din sectorul lemnului regional. Desfășoară 

proiecte de promovare privind dezvoltarea economică a sectorului lemnului, 

respectând în același timp dezvoltarea durabilă și diversele funcții ale pădurii în mod 

sistemic.  

Misiunea principală a FIBOIS SUD este de a lucra alături de părțile interesate din 

sector pentru a stimula activitatea forestieră și pentru a promova utilizarea 

materialelor lemnoase în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur. Trei obiective 

fundamentale care caracterizează activitatea FIBOIS SUD sunt: 

• Pentru a crește “mobilizarea lemnului”, pentru a satisface nevoile tot mai mari 

ale utilizatorilor regionali, cu respectarea managementului durabil și 

multifuncțional al pădurii. 

• Să dezvolte utilizarea lemnului sub toate formele sale și să caute o mai bună 

valorificare a resursei, prin inovație. 

• Creșterea valorii adăugate creată în teritorii, prin promovarea prelucrării 

lemnului de către companiile regionale. 

Diferitele domenii de acțiune vizează protecția pădurilor regionale, recoltarea 

lemnului, transformarea acestuia, construcția de clădiri din lemn, utilizarea lemnului 

ca resursă energetică. 

FIBOIS SUD lucrează și la publicarea a numeroase documente precum rapoarte de 

activitate pe regiune. Scopul lor este de a propune o abordare sistemică și circulară 

a lemnului pentru a lucra spre valorificarea întregului sector. 

https://www.fibois-paca.fr/
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Mai mult decât atât, FIBOIS SUD lucrează și acționează mult pe problema pregătirii 

profesionale. Meseriile, tehnicile, organizarea, mediul din sectorul forestier și lemn 

sunt în perpetua evolutie. Formarea profesională continuă este un instrument 

esențial pentru ca profesioniștii din sector să se adapteze, să evolueze și să-și 

mențină competitivitatea. FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur se afla în slujba 

companiilor si actorilor din industria forestierăși a lemnului si asigura astfel o misiune 

de dezvoltare a competentelor actorilor din acest sector. De la începutul anului 2019, 

FIBOIS SUD este o organizație de formare și deținătoare a etichetei de calitate 

Datadock care permite stagiarilor care urmează cursurile de formare să obțină o taxă 

de la Operatorii de competență (OPCO) [OPCO-urile sunt organisme oficiale 

aprobate, responsabile cu sprijinirea formării profesionale]. Training-urile propuse si 

sustinute de FIBOIS SUD privesc multe aspecte legate de valorificarea lemnului. 

Acestea sunt legate, de exemplu, de construcția de clădiri din lemn; izolarea pentru 

reducerea zgomotului construcțiilor din lemn; prevenirea și tratarea patologiilor 

biologice ale lemnului; sau mizele siguranţei care privesc resursa. Această abordare 

circulară și sistemică este deosebit de relevantă în ceea ce privește sectorul lemnului 

cu companii de dimensiuni foarte diferite și profesii foarte complexe și numeroase. 

 

4.1.4. LABOR LEGNO - ITALIA   
 

www.laborlegno.it  

 
 

„Cunoaștem lemnul și avem grijă de el de peste 40 de ani”. Labor Legno este o 

companie italiană lider în producția de parchet. Secțiile de producție se întind pe o 

suprafață de 25.000 de metri pătrați, dintre care 5.000 sunt acoperiți. 

„Alegem păduri care sunt crescute cu respect pentru mediul înconjurător”. Labor 

Legno se ocupă direct de cercetarea și importul materialelor sale, atestând astfel 

proveniența acestora. Cu cea mai mare grija si cu respectarea standardelor de mediu 

isi selectează lemnul doar din surse legale si din paduri care sunt gestionate corect 

si responsabil. Labor Legno aderă la cele două sisteme principale de certificare a 

materialelor, şi anume programul FSC® și PEFC™. 

„Ritmul nostru de lucru este marcat de ciclul natural al copacului. Avem grijă de 

produsul nostru în fiecare etapă a vieții sale, de la portbagaj până la podea”. Labor 

Legno se ocupă de producția și comercializarea produselor sale. Pentru mărfurile 

create  în companie, fiecare etapă de prelucrare are loc chiar în cadrul acesteia. Labor 

Legno se ocupă de depozitarea buștenilor, de gater, de producție, de vopsire, de 

http://www.laborlegno.it/
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finisare și de transport. Aceeași garanție de calitate este certificată și în produsele pe 

care Labor Legno le cumpără și le vinde, datorită unei relații directe cu firmele 

producătoare. În acest fel, întreaga gamă de produse Labor Legno este fiabilă, 

durabilă și respectă cele mai stricte standarde de calitate. 

Organizația a acordat întotdeauna cea mai mare atenție materiilor sale prime și 

utilizării lemnului a cărui origine este verificată pentru a evita sursele controversate. 

Respectarea acestor sisteme permite Labor Legno să-și asigure clienții de originea 

lemnului certificat cu respectarea deplină a mediului și a resurselor sale regenerabile. 

 

 

Figura 23. Atelierul Labor Legno 

 

Alegerea de a adopta o schemă mai în defavoarea alteia, este dată exclusiv de 

disponibilitatea materiilor prime pe piață. Certificarea reprezintă un instrument 

strategic de creștere a consensului și a vizibilității în jurul produselor și proceselor 

companiei, contribuind, în același timp, la o utilizare rațională a surselor 

neregenerabile ale planetei noastre. 

Contribuția angajaților și colaboratorilor la atingerea și menținerea acestui obiectiv 

este decisivă, așa că managementul necesită implicarea maximă a tuturor. 

Prin urmare, organizația urmărește: 
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• Să pună accent pe utilizarea lemnului din surse regenerabile în deplină 

conformitate cu reglementările aplicabile. 

• Formarea si educarea personalului de toate nivelurile pentru a atinge cele mai 

înalte niveluri de performanță privind calitatea şi implicarea tuturor resurselor 

umane ale fabricilor, urmărind îmbunătățirea constantaă a profesionalismului 

şi simțului responsabilității. 

• Aisugrarea că toți colaboratorii externi implicați în activitățile Organizației 

adoptă criterii de management în conformitate cu principiile prezentei 

Politici. 

    

Figura 24. Fabricarea mobilierului (Labor Legno) 

4.1.5. FANTONI 
www.fantoni.it  

 

 
 

Grupul Fantoni Wood Based Future este liderul mondial în producția de panouri 

MDF și PAL laminate și caşerate, sisteme de birou și sisteme fonoabsorbante. 

Companiile grupului Fantoni (Fantoni, La-con, Lesonit, Patt, Inter-Rail) lucrează 

sinergic, împărtășind aceeași filozofie și valori. 

• O organizație industrială solidă, care privește spre viitor. 

• Un grup de afaceri cu rădăcini locale profunde, conduse de o viziune globală. 

• Un sistem integrat care tinde spre calitate la fiecare pas, de la energie 

autogenerată la logistică, de la proiectare la aplicarea produsului. 

• O abordare considerată a durabilității și o paradigmă precisă pentru 

operațiuni: economia circulară. 

http://www.fantoni.it/
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• Investiții constante în cercetare și în dezvoltarea de procese, sisteme și 

produse. 

• O pasiune pentru cultura arhitecturală și pentru design, exprimată într-un 

campus industrial în continuă creștere. 

Sustenabilitatea este punctul lor forte. În ultimele decenii, o politică de investiții a 

permit ca Fantoni să crească, îmbunătățindu-și eficiența energetică și reducându-și 

emisiile de gaze cu efect de seră. Angajamentul său continuu față de cercetare le-a 

permis, de asemenea, să crească utilizarea resurselor reciclate și a proceselor 

ecologice, creând astfel produse durabile care sunt sigure pentru sănătatea 

oamenilor. 

Fantoni se bazează pe valori solide precum responsabilitatea, transparența, practicile 

corecte de afaceri, siguranța, respectul pentru mediu și teritoriu, promovarea 

oamenilor și a abilităților acestora. Recunoașterea și dezvoltarea abilităților, 

atribuirea clară a responsabilităților, controlul procedurilor, asigurarea sănătății și 

siguranței sediului nostru sunt priorități de top pentru toate companiile din grup. 

Fantoni reprezintă un avantaj nu numai pentru companie, ci și pentru mediu. 

Figura 25. Fluxul de producție Fantoni 

 

Grupul a ales să integreze și să gestioneze intern toate funcțiile întregului lanț de 

aprovizionare. Energie și materii prime, semifabricate și produse finite, logistică și 

design: fiecare aspect face parte din strategia lor globală bazată pe autonomie și 

control direct al calității. 
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Această abordare oferă avantaje considerabile atât pentru companie, cât și pentru 

mediu. Cu procese de lucru sincronizate și flexibile, aceștia pot nu numai să 

optimizeze timpii de livrare și să mențină costurile la un nivel scăzut, dar, mai 

important, pot utiliza eficient energia și materialele, ceea ce ajută la reducerea 

impactului asupra mediului. Energia autogenerată din surse regenerabile este piatra 

de temelie a integrării verticale a Grupului Fantoni, care investește în fiecare pas și 

proces. 

Materiile prime pe bază de lemn sunt prelucrate integral în propriile companii. 

Panourile din MDF și PAL, cu suprafețe nefinisate sau acoperite, sunt produse cu 

adezivi produși la Osoppo și parțial utilizate pentru producerea mobilierului de 

birou, precum și a hârtiei și laminatelor melaminate. Învelișurile de izolare fonică 

pentru interioare sunt produse și din panouri MDF. 

Integrarea este, de asemenea, principiul călăuzitor al biroului de dezvoltare a 

produselor Fantoni, care adoptă o abordare holistică a tuturor aspectelor de design: 

de la produse la spații de lucru până la interioarele clienților. 

 

 

Figura 26. Complexul Fantoni 
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4.1.6. SAIB  
 

www.saib.it  

 
 

„Am crescut din 1962”. SAIB este în prezent unul dintre principalii producători italieni 

de plăci aglomerate brute și melaminate: un rezultat obținut datorită investiției 

sistematice în sisteme tehnologice avangardiste și eco-durabile, capabile să 

garanteze produse de cele cea mai înaltă calitate, cu respectarea deplină a mediului 

care ne găzduiește. Locul lor de producție se întinde pe 600.000 de metri pătrați, 

dintre care 65.000 sunt acoperiți. 

La SAIB, a face afaceri înseamnă că faci inovare constantă, astfel încât se acrodă cu 

o atenție deosebită generațiile viitoare. În complexitatea economiei și a societății 

contemporane, SAIB intenționează să joace un rol deosebit: reutilizează un material 

nobil și îi conferă o nouă viață într-o logică circulară. 

 

Figura 27. Produse Saib 

 

Rewood este un exemplu pozitiv de proiect condus de SAIB privind valorificarea 

resurselor lemnoase: de la colectare la producerea unui panou ecologic, prin 

durabilitatea mobilierului din locuintele noastre. 

În activitatea de zi cu zi, SAIB abordează o problemă uriașă: eliminarea lemnului uzat, 

destinat gropilor de gunoi sau incineratoare. Aceasta nu este o problem recentă, 

http://www.saib.it/
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SAIB este printre primele compani din lume care au abordat acesta problemă. De 27 

de ani, compania recuperează lemnul din colectarea deșeurilor din Italia și europa și 

îl transformă în panouri durabile pentru dulapuri, paturi, bucătărie, mese și alte 

mobilier pentru viață. 

Îngrijirea patrimoniului de mediu și a resurselor naturale nu este o obligație legală, 

ci o alegere din partea SAIB care se bazează pe următoarele valori: 

• O resursă disponibilă tuturor. 

• O protecție a mediului care nu limitează posibilitățile de creștere. 

• Un proces de producție care combină gândirea inovatoare și tehnologia. 

 Scopul acestui proiect este de a produce un produs onest, ecologic, menit să 

îmbunătățească calitatea vieții în habitatul, în principal urban, al societății actuale. 

 

Figura 28. Parchet Saib 

 

Îmbrățișând valorile economiei circulare și prin utilizarea virtuoasă a tehnologiei, 

SAIB elimină fierul, aluminiul, pietra, sticla, nisipul și țesăturile folosite în lemn și îi dă 

acestuia o nouă viață. Plăcile aglomerate realizate din materiale refolosite transmite 

un mesaj clar industriei mobilei și designerilor de interior, o alegere valoroasă care 

este însă subestimată. Rewood este o valoare adăugată pentru lumea designului 

interior, pentru oameni și pentru mediu. 
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4.1.7. Rauch Möbelwerk GmbH 
 

https://www.rauchmoebel.de/ 

 

Obiectivul principal al companiei Rauch este sustenabilitatea și protecția mediului, 

precum și standardele de calitate pentru clienții săi. Din acest motiv, mobilierul 

Rauch poartă mai multe certificate (vezi mai jos), cu o producție sustenabilă 100% 

„Made in Germany”. Pentru a produce materialele pe bază de lemn, folosesc doar 

lemn nepoluat, proaspăt, subțire și rupt provenit din exploatări forestiere durabile. 

Datorita acestui fapt, Rauch a fost singura companie de dimensiuni medii din 

industria mobilei care a primit premiul german pentru durabilitate. 

Rauch urmează principiul „de la strategia de sustenabilitate la strategia corporativă 

sustenabilă” cu scopul de a produce produse durabile din punct de vedere social și 

ecologic, la prețuri accesibile pentru toată lumea. Aceasta include aprovizionarea cu 

lemn exclusiv din păduri regionale, gestionate durabil și asigurarea faptului că toată 

producția este neutră din punct de vedere al CO2. 

În acest scop, compania are o perspectivă integrată asupra materialelor pe bază de 

lemn și asupra sectoarelor pentru mobilierul de dormitor și închide bucla pentru 

toate fluxurile de materiale, inclusiv reciclarea în procesul de producție. 

Investește, de exemplu, în măsuri energetice și de protecție a mediului în toate 

locațiile. Deșeurile de lemn sunt 100% reciclate în procesul de producție. 

Rauch își produce mobila doar la comandă. Asta înseamnă că produc doar ceea ce 

au comandat clienții. Nu au depozit. În acest fel, ei garantează că niciun obiect nu 

trebuie să fie eliminat la sfârșit. 

Ei folosesc doar lemn nepoluat, proaspăt, subțire sau rupt proventi din pădurile 

locale sustenabile pentru a-și produce PAL-ul. Materia primă provine exclusiv din 

pădurile regionale pe o rază de 200 km față de sediul companiei bavareze din Markt 

Bibart. Folosesc doar vopsele pe bază de apă, folii decorative de înaltă calitate fără 

emisii și lemn masiv inofensiv pentru fabricarea de mobilier cu emisii reduse și 

inofensive. 

Ei consideră reziduurile și resturile obținute din producția primară ca o resursă. Ei 

continuă să folosească reziduurile de așchii care se acumulează în timpul producției 

de PAL și mobilier pentru a genera energie. În plus, colectează aproximativ 80 de 

https://www.rauchmoebel.de/
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tone de deșeuri de lemn în fiecare an pentru reciclare, îl prelucrează într-un mod 

complex și îl folosesc pentru a genera energie termică. 

 

 
 

  

Figura 29. Sustenabilitate în produsele Rauch 

 

Angajamentul social face, de asemenea, parte din cultura corporativă. Fiind o afacere 

de familie dintr-o regiune rurală, Rauch își asumă responsabilitatea socială și este 

implicată într-o mare varietate de domenii. De exemplu, prin intermediul grădinii 

zoologice publice gratuite. 
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4.1.8. Wood Loop 
https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-loop/ 

 
 

Wood Loop este o organizație inovatoare care permite fiecărui procesator de lemn, 

comerciant cu amănuntul și producător de materiale de panouri să recicleze MDF și 

PAL cu ușurință și la prețuri accesibile. 

La fel ca și companiile de gestionare a deșeurilor, Wood Loop elimină lemnul 

rezidual. Motivul pentru care lemnul rezidual produce emisii semnifiativ mai scăzute 

de carbon se datorează faptului că WOOD LOOP organizează inteligent funcțiile şi 

logistica în ciclul de reciclare. 

 

 

https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-loop/
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Figura 30. Metoda Wood Loop 

În fiecare an, în sectorul olandez de mobilă se consumă 635 de kilotone de lemn. 

20% din aceasta (majoritatea MDF și plăci aglomerate) se pierde în timpul procesului 

de producție. CBM a dezvoltat Wood Loop pentru a implica companiile în reciclarea 

materialelor şi pentru a crea produse noi. În aplicație, companiile indică când lăzile 

lor este plină cu materiale gata de colectare. Pentru fiecare ladă plină pe care o 

predai, primești în schimb una goală. În ladă (dimensiune unui Europalet) încape 1 

m³ de lemn. Transformată această cantitate înseamnă aproximativ 360 kg de PAL 

sau 410 kg de MDF. 

Ciclul de reciclare al Wood Loop împovărează mediul mai puțin decât procesul  

convențional. Deoarece deșeurile sunt separate la sursă, o proporție mai mare din 

reziduurile lemnoase pot fi reutilizate. În plus, ciclul de reciclare Wood Loop are mai 

puține mișcări de transport. 

Etapele ciclului sunt: 

1. Sortare PAL și MDF 

2. Colectare cu retur 

3. Retururi separate 

4. Transport în vrac de PAL și MDF către firme de prelucrare 

5. Prelucrarea materiilor prime circulare 

6. Producția de noi MDF și PAL 

7. Produse noi. 

4.1.9. Fama Sofás  
 

https://famasofas.com/ 

  

Fama este o afacere spaniolă de familie cu 50 de ani de experiență în sector; exportă 

70% din producție și vinde în peste 70 de țări din întreaga lume. Productia se 

https://famasofas.com/
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desfasoară în întregime în Spania, în fabrica lor situata în Yecla (Murcia). Au una 

dintre cele mai moderne fabrici de tapițerie la nivel mondial din punct de vedere 

tehnologic, pe care o îmbină cu know-how-ul meșterilor care realizează toate 

procesele cusut și tapițat manual. 

În februarie 2022, Fama a obținut certificarea „Zero Waste” de la AENOR. Această 

certificare garantează că mai mult de 90% din deșeurile industriale ale unei companii 

sunt recuperate. Aceasta înseamnă că aceste deșeuri nu ajung într-o groapă de 

gunoi, ci au o a doua şansă la o viață utilă, fie reutilizandu-le, creând noi materii 

prime, fie zdrobindu-le pentru a obține combustibil solid. 

Aceasta este o certificare foarte importantă pentru Fama, deoarece 99,985% din 

deșeurile generate în ultimele 8 luni au primit o a doua viață utilă și au fost 

împiedicate să ajungă la o groapă de gunoi. 

De când au obținut certificarea ISO14001 de management de mediu în urmă cu 4 

ani, Fama s-a angajat să reducă cantitatea de deșeuri industriale care au ajuns la 

gropile de gunoi. În Fama, grija pentru mediu și reducerea deșeurilor a fost ceva care 

se află în ADN-ul lor de zeci de ani, dar eforturile s-au intensificat în ultimii zece ani. 

În ultimii ani, aceştia au fost nevoiți să modifice unele procese de producție pentru 

a putea obține aceste date privind reutilizarea deșeurilor. 
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Figura 31. Proceduri și produse de sustenabilitate Fama 

 

Una dintre cele mai importante provocări a fost gestionarea deșeurilor generate de 

mașinile de tăiat țesături, deoarece anterior aceste mașini generau deșeuri 

industriale, iar acum, odată cu modificările făcute, deșeurile au fost separate astfel 

încât să nu ajungă în niciun fel la groapa de gunoi. Datorită acestui nou proiect a 

fost posibilă obținerea certificatului și obținerea acestor cifre incredibile. Acest 

proiect nu a trecut neobservat și Fama a fost selectată printer cele „101 Exemple de 

afaceri de acțiuni #PorElClima (acțiuni climatice)”. Datorită acestor acțiuni de mici 

dimensiuni, această recunoaștere servește ca şi stimulent pentru a continua munca 

privind reducerea impactului asupra mediului. 

 

4.1.10. SaveMob– Romania 
 

https://www.savemob.ro/  

 

 
 

SaveMob Group a derulat programul CSR „Reciclare prin recondiționare”, un 

program educațional creat pentru a sprijini conservarea obiectelor vechi și 

reintroducerea lor în circuitul actual. Programul de CSR a fost derulat timp de 4 luni, 

la București, urmând să fie extins în viitor și în alte orașe mari. Proiectul CSR 

„Reciclare prin recondiționare” a fost susținut de 13 parteneri media. 

Programul de responsabilitate socială „Reciclare prin renovare” a avut două 

componente educaționale: 

https://www.savemob.ro/
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• Prima componentă educațională implică creșterea gradului de conștientizare 

cu privire la reciclarea și remanufacturarea mobilierului vechi și trimiterea 

mass-media și publicului de materiale informaționale despre refacerea 

mobilierului, fotografii de atelier și sfaturi pentru utilizarea și modificarea 

mobilierului vechi. 

• A doua componentă educațională, „Viața secretă a mobilierului nostru”, 

include scrierea de povești puternice din punct de vedere emoțional pentru 

cititori și oferirea lor gratuită înspre publicarea gratuită de către partenerii 

media ai proiectului în timpul derulării acestuia.  

 

 

Figura 32. Procesul de recilcare Savemob 

 

Reciclarea mobilierului protejează mediul prin reducerea cererii de lemn, metale și 

materiale plastice, evitând aruncarea unor cantități mari de deșeuri în gropile de 

gunoi și prin reducerea emisiilor de carbon asociate cu fabricarea mobilei. Lemnul 

reciclat are avantajul unui conținut mic de umiditate (aproximativ 20%), în 

comparație cu lemnul nou (aproximativ 60% până la 70%), ceea ce duce la o 

durabilitate mai mare. 

Lemnul vechi este foarte scump pentru ca se crapă foarte tare (este deja foarte 

uscat). Din aceste motive, reciclarea mobilierului prin recondiționare este foarte 

valoroasă și presupune repararea unui obiect și repunerea lui în circulație, şi uneori 

adaptarea acestuia la un mobilier modern. Totodată, aspectul mobilierului poate fi 

modificat prin reconditionare, chiar dacă este zgâriat sau si-a pierdut luciul. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xc-odD5HBg4&t=1s
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Figura 33. Mobilier recondiționat de Savemob 

 

Creat in 1993 si situat in Bucuresti, pe Bd. Timișoara nr. 104 E, Grupul SaveMob 

cuprinde 3 companii cu diferite domenii de activitate: SaveMob: 

• Cel mai mare atelier de restaurare/renovare mobilier și obiecte de patrimoniu, 

Engineer Moving. 

• Servicii profesionale de mutare si transport de obiecte din patrimoniul 

cultural si Depozitare-ieftina.ro 

• Servicii de dezasamblare, ambalare, transport și depozitare mobilă în cutii 

speciale. Pe parcursul anului 2018, peste 2500 de piese de mobilier vintage 

au fost recondiționate și restaurate, cu 25% mai mult decât în 2017. 
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4.1.11. Nord Arin – Romania  
https://www.Nord Arin.com/  
 

Iubim lemnul și avem un respect profund pentru casa lui. Pădurile sunt o sursă 

permanentă de inspirație pentru echipa noastră de designeri și ingineri și ocupă un 

loc special în istoria afacerii noastre de familie. 

Nord Arin lucrează cu pasiune lemnul de cinci generații, de peste un secol. 

Astăzi, Nord Arin este mai conștient ca niciodată de responsabilitatea noastră 

colectivă față de mediu și trebuie să ne încurajeze să minimizăm impactul nostru 

asupra ecosistemelor naturale, precum și să menținem o amprentă scăzută de 

carbon. Începând cu octombrie 2021, Nord Arin a lansat un program amplu de 

plantare, care în permite Nord Arin-ului și clienților săi să planteze un puiet pentru 

fiecare piesă de mobilier vândută. Această inițiativă își propune să ajute la 

reîmpădurirea și conservarea frumoaselor păduri din România. Plantarea propriu-

zisă a puieților se face în perioada de plantare, primăvara și toamna în zonele 

afectate de defrișări din România (Figura 34). 

 

     

Figura 34. Posterul pentru reîmpăduriri promovat de Nord Arin 

Valorifică energia verde 

Nord Arin depune eforturi considerabile pentru a valorifica energia regenerabilă în 

afacerile lor, în paralel cu dezvoltarea de design inovator de mobilier. 

De câțiva ani, compania produce intern toată energia termică, din deșeuri de lemn. 

Recent a finalizat instalarea a 360 de panouri solare pe depozitul principal de la locul 

de producție Preluca, care vor acoperi o parte semnificativă din consumul lunar de 

energie electrică al fabricii (Figura 35). 

https://www.nordarin.com/
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Figure 35. Instalații de panouri solare (complexul Nord Arin) 

 

Utilizarea materialelor ecologice 

Lemnul folosit în mobilierul Nord Arin este ales manual din surse durabile și furnizori 

de încredere, exclusiv din România, reducând astfel poluarea cauzată de transportul 

rutier pe distanțe lungi. 

Departamentul R&D Nord Arin cercetează și lucrează în mod constant la concepte 

de mobilier care combină lemnul cu materiale durabile și reciclate. Compania își 

finisează majoritatea produselor cu uleiuri cu COV scăzut. 

 

 

Figura 36. Exemplu de activitate de cercetare-dezvoltare (Nord Arin) 

Pe lângă noile colecții și modele de produse din 2021, Nord Arin introduce în 

portofoliul nostru de finisaje permanente și acoperiri bio pe bază de apă, disponibile 

pentru întreaga gamă de produse Nord Arin. Noul strat bio care va fi introdus la 

Milano în septembrie 2021 este obținut din deșeuri organice fiind un finisaj de înaltă 

performanță, rezistent la substanțe chimice și la lumină. 
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Reciclează 

Nord Arin salvează adesea bușteni cu nepotriviri/defecte aparente, dar cu mult 

caracter, care altfel ar fi aruncați. Apoi încearcă să le găsească o nouă utilizare și să 

le dea o a doua viață. 

 

Figura 37. Reutilizarea lemnului cu neportiviri aparente 

Nord Arin explorează noi modalități de reutilizare a pieselor de lemn din procesul 

de selecție a lemnului. Aceștia experimentează introducerea deșeurilor de lemn 

recondiționat în viitorul mobilier durabil, în principal în scopuri decorative și estetice. 

Compania a implementat o procedură strictă de gestionare selectivă a deșeurilor pe 

parcursul producției instalațiilor. Cu toate acestea, se străduiește în mod constant să 

implementeze noi măsuri care să susțină procesele de reciclare și, pe termen lung, 

să reducă exploatarea resurselor naturale. 

 

4.1.12. Plus— cea mai ecologică fabrică de mobilă din lume 
https://www.theplus.no/en/the-plus/concept  
 

Vestre și BIG au creat împreună o tipologie complet nouă, în care oamenii, producția, 

tehnologia, arhitectura și natura sunt complet integrate unele cu altele. 

Vestre și BIG au creat împreună o tipologie complet nouă, în care oamenii, producția, 

tehnologia, arhitectura și natura sunt complet integrate unele cu altele. 

https://www.theplus.no/en/the-plus/concept
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Plus este conceput ca traducerea directă a logisticii în arhitectură. Cele patru zone 

de producție – fabrica de culoare, fabrica de lemn, departamentul de asamblare și 

depozitul – sunt aranjate în jurul unei curți centrale care formează chiar inima clădirii. 

Geometria oferă un flux de lucru deschis și eficient, permițând în același timp tuturor 

celor patru aripi ale fabricii să fie în contact direct cu pădurea. În centrul clădirii se 

află centrul de experiență, care oferă vederi la 360 de grade ale întregului proces de 

producție. 

Contact direct cu pădurea 

Deoarece joncțiunea dintre cele patru aripi ale fabricii trebuie să găzduiască tot 

traficul legat de producție într-un mod efficient şi fără probleme, acesta a fost 

proiectată sub forma unui sens giratoriu interior. Acest lucru lasă spațiu pentru o 

curte centrală în aer liber, unde Vestre poate prezenta cele mai recente colecții de 

mobilier în orice anotimp al anului. O scară colorată conduce vizitatorii și angajații 

până la centrul de experiență și birouri. 

Ridicând inteligent câte un colț al fiecărei aripi a fabricii, arhitecții au creat o priveliște 

de pe acoperiș care alternează între bolta pădurii și halele de producție. 

Vederea de pe acoperiș arată cum aripile elicei fabricii formează un sistem reciproc 

care creează nu numai un hub logistic, ci și un nexus structural. 

Vederea de pe acoperiș arată cum aripile sub formă de elice ale fabricii formează un 

sistem reciproc care creează nu numai un hub logistic, ci și un legătură structural. 

 Cele patru aripi vor avea o construcție de tip cadru din glulam cu deschiderea de 

21 de metri. Un coridor de serviciu contravântuit de 3 metri lățime va găzdui 

infrastructura tehnică și va asigura stabilitate structurală pentru fiecare aripă. 

Conductele din subsolul uzinei vor transporta electricitate, aerul comprimat și 

ventilația către utilajele implicate în producție, păstrând astfel acestă infrastructură 

cât mai ascunsă. 

Pentru a adăuga un sentiment ludic fabricii, fiecare mașină este acoperită cu una 

dintre culorile RAL Vestre, care se revarsă peste podea pentru a crea un arhipelag 

de culori care se leagă de sensul giratoriu central. Deoarece fiecare aripă a fabricii 

are propriul cod de culoare, această cartografiere a utilajului oferă un sistem de 

orientare într-un spațiu altfel complet simetric. Cu această referință vizuală, este ușor 

de identificat, urmărit și explicat fluxul de producție. Vestre vrea să creeze o nouă 

percepție asupra modului în care arată producția și, ca parte a acesteia, culorile sunt 

menite să fie deosebit de atrăgătoare pentru copii. 
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Plus este cu adevărat o fabrică în pădure. Se vor face eforturi mari pentru a menține 

copacii cât mai aproape de clădire. Materialul fațadei clădirii este din lemn de zada 

carbonizat. Această metodă face ca lemnul să reziste la foc şi la atacul ciupercilor. 

Aceasta este, de asemenea, o referire subtilă la istoria locală. Primii imigranți care au 

venit în Magnor din Finlanda în secolul al XVII-lea au fost cunoscuți pentru 

agricultura lor productivă efectuată prin tăiere și ardere. Porțiuni din pădure au fost 

arse, iar cereale au fost semănate în cenușă. 

 

 

Figura 38. Complexul Plus 

Zona din jurul fabricii va fi menținută complet deschisă publicului. Nu vor exista 

garduri sau zone închise. Ei speră că drumeții vor folosi în mod activ parcul și chiar 

își vor monta corturile în apropierea fabricii. Plus reprezintă un omagiu adus 

„dreptului de a cutreiera” care este tradițional Norvegiei. 
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4.1.13. Pfleiderer 
 

 

 

Pfleiderer Polska (Figura 39) este o companie care proiectează panouri pe bază de 

lemn de înaltă calitate, cu expertiză remarcabilă în suprafețe decorative, servicii 

orientate către clienți și care pune accent constant pe durabilitatea economică, 

ecologică și socială. 

    

Figura 39. Complexul Pfleiderer  

Fiind cel mai mare reciclator de lemn post-consum din Polonia, Pfleiderer își crește 

constant cota de material reciclat în procesul de producție (Figura 46). Toate fabricile 

folosesc în prezent aproximativ 20% din material reciclat. Aproximativ 50% din 

acesta sunt deșeuri din alte ramuri ale industriei de prelucrare a lemnului. Lemnul 

care rămâne este cel rotund, dar chiar și în acest caz, compania  prelucrează 

materialul a cărui calitate nu permite utilizarea sa la fabricarea elementelor mari din 

lemn destinate de exemplu în industria construcțiilor. 

 

Figura 40. Certificare PEFC 

Pfleiderer se aprovizionează cu lemn din pădurile certificate. Alegerea produselor 

certificate FSC sau PEFC garantează că lemnul folosit în procesul de producție 

provine dintr-o sursă legală și că achiziția acestuia nu a avut un impact negativ 

asupra mediului. Este o idee bună să luați decizii de cumpărare conștientă și să 

căutați etichete ecologice pe produsele pe care le alegeți. 
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În plus, pentru a asigura conștientizarea copiilor mai mici, aceștia au creat 

„EcoStories”, cărți de benzi desenate care prezintă secretele procesului de producție, 

de la sursa materiei prime până la producția finală (Figura 41). 

 

Figura 41. “EcoStories”  

Zero deșeuri 

Pfleiderer se străduiește să își optimizeze producția pentru a utiliza cât mai eficient 

materia primă valoroasă. 80% din deșeurile de post-producție generate în procesul 

de producție sunt returnate și reprocesate. O parte din aceste deşeuri sunt folosite 

pentru a genera căldura consumată in propriile fabrici. 
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Energie 

În ultimii ani, au redus consumul de energie în instalații cu 20%. Acest lucru este 

dificil deoarece volumul de producție a crescut în mod cla în aceeași perioadă. Cu 

toate acestea, aceată provocarea merită. 

 

Aer 

„Suntem conștienți de efectele încălzirii globale. Unul dintre obiectivele importante 

ale acțiunilor noastre de mediu este reducerea emisiilor de CO2”. 

From many activities, both in terms of investments and organization, they have 

managed to reduce the level of carbon dioxide emissions by almost ¾ in all their 

plants. We are aware that this is an ongoing process, which is mainly influenced by 

the industry, so they invest in new technologies, modern energy sources, efficient 

management of our vehicle fleet, etc. 

 

Eco-design 

Pfleiderer include multe reproduceri ale speciilor de lemn pe cale de dispariție și ale 

speciilor care nu se mai află pe planetă. Cu tehnologia digitală de astăzi, modelul 

lemnului poate fi reprodus atât de fidel încât în unele cazuri este greu de spus dacă 

aveți de-a face cu un produs natural sau cu o reproducere. 

.  

 

4.1.14. Silva Recycling  

 

Compania a fost fondată în 2001 și se ocupă cu colectarea și prelucrarea deșeurilor 

lemnoase pentru instalațiile producătoare de panouri pe bază de lemn. Datorită 

celor nouă depozite situate în toată Polonia, acestea pot ajunge la fiecare client din 

țară. 

Silva Recycling are o gamă largă de maşini și echipamente specializate, inclusiv 

tocatoare mobile, care permit furnizorului să mărunțească deșeurile de lemn. 

Funcționarea sistemului de management al deșeurilor de către SILVA Recycling 

include: 
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• Livrarea containerelor cu deșeuri. 

• Rapoartări lunare cu cantitatea și tipul deșeurilor colectate. 

• Înregistrarea cantității de deșeuri în registrul național. 

• O garanție a continuității colectării deșeurilor. 

• Posibilă mărunțire a deșeurilor la sediul clientului. 

Pentru a proteja mediul înconjurător, Silva implementează de mulți ani programul 

european „Fără deșeuri”, care promovează reciclarea lemnului. Programul UE 

recomandă întreprinderilor să producă în așa-numitul Design Circular, cât mai puține 

deșeuri iar deşeurile generate să fie reutilizeze deşeurile în procesul de producție. 

Reciclarea lemnului, care este folosit la producerea panourilor pe bază de lemn, este 

lemn post-consum (de exemplu, paleți, ambalaje din lemn etc.) și, în același timp, o 

materie primă, clasificată de legiuitor în șapte grupe (Figura 42). Lemnul este, printre 

altele, lipsit de impurități și este mărunțit în așchii de lemn în dispozitive speciale. 
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Figura 42. Producția de panouri pe bază de lemn (realizate de către Silva Recycling) 

 

Aceste materii prime sunt supuse unor cotroale cu reguli stricte efectuate de către 

companie în mai multe etape respective de către institutiile publice desemnate în 

acest scop. Așchiile de lemn obținute în procesul de reciclare nu diferă calitativ de 

materia primă obținută din lemn rotund. Este folosit pentru a produce un PAL 

ecologic si de înaltă calitate. 

Cei mai mari producători de mobilă din lume cer producătorilor de panouri pe bază 

de lemn să declare că ponderea materialului reciclat în producția de panouri va fi de 

cel puțin 70-90% în următorii ani. Aceasta înseamnă că achizițiile acestei materii 

prime ar trebui intensificate și în afara Poloniei. Reciclarea reprezintă o mare 

economie și un beneficiu ecologic. Uscarea lemnului post-consum necesită mult mai 

puțină energie decât uscarea așchiilor de la prelucrările primare, deoarece conțin 

mult mai puțină apă. O astfel de producție are un impact neglijabil asupra mediului. 
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„Suntem „Urgența lemnului” pentru dumneavoastră, ajustând soluția la nevoile 

dumneavoastră în gestionarea deșeurilor.” 

 

4.1.15. Meble Kutyła 
 

 

 

„Meble Kutyła” este o companie de familie (Figura 43) care fabrică mobilă din 1989. 

Este un bun exemplu de companie din sectorul mobilei clasificată în grupul 

întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). 

 

Figura 43. Compania Meble Kutyła 

 

În Polonia, aproape 90% din PIB-ul total generat de sectorul lemnului este alcătuit 

din întreprinderi mici și mijlocii. Aceasta arată cât de mult influențează companiile 

mici industria lemnului. 

Datorită instrumentelor precum EMAS easy, astfel de companii pot efectua un audit 

de mediu la un cost redus. Datorită unor astfel de audituri, acestea pot reduce 

consumul de energie și apă necesare funcționării, precum și impactul negativ prin 

reducerea deșeurilor emise în mediu. 
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Compania Meble Kutyła, în ciuda dimensiunilor sale mici și a producției de deșeuri 

relativ reduse, furnizează 80% din deșeurile de post-producție pentru reproducerea 

panourilor pe bază de lemn. Gestionarea deșeurilor reciclate este asigurată de The 

Silva Recycling prin livrarea containerelor, asigurarea transportului și raportarea 

fluxului de deșeuri. Ulterior, compania își primește deșeurile deja reciclate ca panouri 

pe bază de lemn, pe care le folosesc zilnic pentru producția de mobilier. 

Următorii pași către schimbarea ecologică vor fi investițiile în surse regenerabile de 

energie, care vor avea ca rezultat costuri mai mici cu energia, care se vor reflecta în 

prețul final al produselor. 

 

4.2. Best practices from research activities 
 

Aplicarea conceptului de sustenabilitate în activitatea de cercetare oferă 

posibilitatea de a obține și dezvolta noi eco-materiale, noi eco-tehnologii și noi eco-

produse. Din acest punct de vedere, rezultatele cercetării reprezintă o categorie de 

bune practici care pot ajuta profesorii să implementeze sustenabilitatea în cursurile 

lor. Cele mai bune practici prezentate mai jos reprezintă unele cercetări efectuate în 

cadrul Facultății de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului din cadrul 

Universitatea Transilvania din Brașov, România. 

4.2.1. Lignina - deșeu din 

industria celulozei și hârtiei, 

utilizată la fabricarea bio-

adezivilor pentru plăci pe bază de 

lemn 
https://dmil.unitbv.ro/en/ 

 

 

 

Lignina se găsește ca o componentă a peretelui celular în lemn și tulpini de plante. 

Lignina protejează plantele împotriva atacului biologic și acționează ca un adeziv al 

celulelor din tulpinile plantei, dând astfel rigiditatea și rezistența necesară acestora. 

Lignina industrială este un produs rezidual, obținut din procesul de fabricare a 

celulozei și hârtiei, ca urmare a separării chimice a celulozei de lignină. În 1998, doar 

cca. 1% din lignina generată în producția de celuloză și hârtie la nivel mondial a fost 

comercializată. Restul de 99% au fost fie arse, fie aruncate ca deșeuri. 

https://dmil.unitbv.ro/en/
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În ultimii ani, majoritatea cercetărilor s-au concentrat pe utilizarea ligninei împreună 

cu alți adezivi sintetici derivați din petrol pentru producția de plăci pe bază de lemn. 

Dezavantajul adezivilor sintetici este costul lor ridicat și toxicitatea ridicată în timpul 

procesului de producție și ulterior, la consumatori. Structura ligninei, similară cu 

fenolul, sugerează că poate fi folosită ca înlocuitor al fenol-formaldehidei, dar 

trebuie modificată chimic pentru a-și crește reactivitatea. 

Lucrarea de cercetare desfășurată în cadrul Universității Transilvania din Brașov, 

Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului pentru teza de doctorat 

„Cercetări privind fabricarea compozitelor lignocelulozice cu emisii scăzute de 

formaldehidă” are ca obiectiv fabricarea plăcilor aglomerate cu emisii scăzute de 

formaldehidă, folosind în acest scop lignosulfonatul de magneziu ca materie primă 

pentru bioadezivi. 

 

Figura 44. Lignosulfonat de magneziu Lignex MG (furnizat de Sappi Biotech GmbH, 

Düsseldorf, Germania) 

Lignosulfonatul de magneziu (Lignex MG) a fost utilizat pentru prepararea 

bioadezivilor necesari  fabricării experimentale a plăcilor din așchii de lemn. 

Lignosulfonatul de magneziu se prezintă sub forma unei pulberi maro-gălbui, după 

cum se poate observa în imaginea din Figura 44 Acesta a fost obținut prin procesul 

de purificare, evaporare, tratare chimică şi uscare a lichidului negru -produs rezultat 

din procesul de fabricare a celulozei. 

Pentru fabricarea plăcilor aglomerate din lemn în condiții de laborator au fost 

utilizate așchii de lemn furnizate de producătorul de plăci aglomerate Kastamonu 

România S.A., în procent de 30% fag și 70% molid și un procent de scoarță de 5% 

din cantitatea totală. Densitatea stabilită ca finală pentru panourile din PAL a fost de 

650 kg/m3. 

Procesul de oxidare a fost utilizat pentru a crește reactivitatea lignosulfonatului de 

magneziu. Adezivul și așchiile din lemn au fost amestecate mecanic timp de 10 
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minute și stratul format, așa cum se vede în Figura 45, a fost presat la cald la 180 °C 

timp de 16 minute. 

 

Figura 45. Amestec din așchii de lemn și bio-adeziv pe bază de lignosulfonat oxidat, 

preparat pentru presare la cald 

 

După condiționare timp de șapte zile, plăcile au fost tăiate în epruvete pentru testare 

fizică și mecanică. Testele pentru determinarea rezistenței la încovoiere (MOR) și a 

modulului de elasticitate (MOE) și determinarea coeziunii interne (IB) sau a 

rezistenței la tracțiune perpendicular pe fețele panoului au fost efectuate pe mașina 

de testare universală Zwick/Roell Z010. Testul de rezistență la încovoiere a constat 

în aplicarea unei sarcini în mijlocul unei epruvete sprijinită lateral (Fig. 46A) cu 

ajutorul unui dispozitiv special. Pentru determinarea coeziunii interne (IB) probele 

au fost supuse unei forțe de tracțiune uniform distribuite, până la rupere (Fig. 46B). 

Cea mai importantă contribuție la această cercetare a fost îmbunătățirea rețetei bio-

adezivului, astfel încât proprietățile mecanice ale panourilor au fost îmbunătățite 

semnificativ, iar emisia de formaldehidă a plăcilor a scăzut considerabil. 

Formaldehida este eliberată în mare parte în procesul de fabricație a plăcilor pe bază 

de lemn (plăci aglomerate și plăci fibroase). Este un compus gazos organic, incolor 

și cu miros înțepător, iritant, toxic. Provoacă alergii, afectează tractul respirator, iar 

expunerea cronică crește riscul de cancer. Contactul cu pielea poate provoca diverse 

reacții, inclusiv iritare și sensibilizare. Agenția Internațională de Cercetare a 

Cancerului (IARC) a reclasificat formaldehida în Grupa 1 – „cancerigenă pentru 

oameni”. 
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A                                                                  B 

Figura 46. Încercarea de rezistență la încovoiere (A) și încercarea de coeziune internă 

(B) 

 

Plăcile fabricate cu adezivi pe bază de lignosulfonat au fost investigate pentru emisia 

de formaldehidă prin metoda de analiză a gazului în camera de testare Timber (Fig. 

47).  

 

 

Figura 47. Echipament pentru determinarea emisiei de formaldehidă prin metoda de 

analiză a gazului (Cameră de testare Timber) 

 

Valorile emisiei de formaldehidă obținute pentru plăcile din așchii de lemn realizate 

experimental cu adezivi pe bază de lignosulfonat de magneziu sunt apropiate de 

cele ale unor specii de lemn (brad, Douglas și stejar). Ele au fost de 6,3 până la 10,9 

ori mai mici decât valoarea limită admisibilă pentru clasa de emisie de formaldehidă 
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E1 a panourilor, de 3,5 mg/m2h, încadrându-se astfel în clasa de emisie super E0. 

Înseamnă că utilizarea bio-adezivilor pe bază de lignină reprezintă un beneficiu 

pentru industria de fabricare a plăcilor din cauza prețului scăzut (folosirea ligninei ca 

deșeu din industria celulozei și hârtiei), a emisiilor scăzute de formaldehidă (un 

beneficiu pentru sănătatea lucrătorilor și a utilizatorului final) și a rezistenței 

suficiente pentru a fi utilizate în industria mobilei și în alte aplicații în care plăcile 

aglomerate sunt utilizate în prezent. 

 

4.2.2. Proiect de transfer 

tehnologic dezvoltat în 

parteneriat cu NORD ARIN. 

Conceptul de sustenabilitate între 

mobilierul din lemn și motivele 

tradiționale românești. 

 

 

https://dmil.unitbv.ro/en/ 

Colectarea motivelor tradiționale de pe obiecte aparținând patrimoniului textil, 

desenarea lor în format digital și transferarea lor către produse tangibile și moderne, 

prin domenii creative precum moda, designul grafic, industria textilă, meșteșugurile 

și nu în ultimul rând industria mobilei reprezintă o metodă suplimentară de 

perpetuare pe lângă conservarea convențională și, împreună, servesc la transmiterea 

motivelor din generație în generație, îmbogățite în timp (Fig. 48).  

O reciclare continuă a ideilor sau cunoștințelor din trecut, ceea ce înseamnă un 

amestec de idei vechi și noi, adică tradiția și inovația, poate fi concretizată în 

prezența simbolurilor și motivelor în mobilier. Este valabil pentru spațiul românesc, 

european dar și universal. Ca urmare, publicul învață despre motive și simboluri, 

învață să le iubească și dorește să trăiască cu ele.  

În acest sens, a fost dezvoltat un proiect de transfer de tehnologie în parteneriat cu 

firma Nord Arin, rezultând conceptul RAM, un set de sufragerie din lemn de stejar, 

cu o puternică semnificație simbolică și valori estetice contemporane, tributar ideii 

de putere, hotărâre și curaj. Echipa de cercetare, formată din profesori universitari, 

un doctorand, designeri și specialiști în marketing de la Nord Arin, a lucrat împreună 

timp de câteva luni pentru a transpune motivul cusut „coarnele berbecului” (Fig. 49) 

într-un simbol contemporan care se poate identifica și a-l transfera într-un concept 

de mobilier minimalist. 

https://dmil.unitbv.ro/en/


 

Linii directoare pentru implementarea corectă a cursului Educație pentru 

dezvoltare durabilă în instituțiile de formare din domeniul mobilierului și 

sectorului lemnului  

 

77 

 

Figura 48. Colectarea și prelucrarea motivelor tradiționale 

 

 

 

  

Figura 49. Motivul „coarne de berbec” 

 

Indiferent de zona în care a locuit, omul a fost întotdeauna un iubitor de natură, pe 

care a purtat-o cu el prin simbolurile de pe îmbrăcăminte și alte elemente textile. 

Motivul „coarne de berbec” frecvent și răspândit în Muntenia, Oltenia, Banat, 

Hunedoara, zonele carpatice, Dobrogea și Bucovina este unul dintre cele mai vechi 

motive în ornamentarea textilelor populare românești de pe ambele părți ale 

întregului lanț carpatic. Transpus în reprezentări geometrice, se regăsește în decorul 

cămășilor purtate de femei fiind cusut în tehnicile „punct în cruce” și „broderie la fir” 
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sau țesut. În Republica Moldova se găsește în decorarea covoarelor, lăicerelor și 

păretarelor, ca semn al dorinței de a avea turme bogate de oi. 

Motivul este derivat din simbolul spiralei, care era prezent pe vasele ceramice datând 

de acum 6000 de ani și aparținând civilizației Cucuteni-Trypillia. Este un simbol al 

puterii și forței, care întruchipează principiul fertilității și este asociat cu reînnoirea 

timpului. Berbecii poartă valori legendare și sunt asociați cu regalitatea, esența lor 

fiind concentrată în coarnele lor, care devin un substitut pentru animal. 

 

Figura 50. The RAM dining set 

Setul de sufragerie RAM (Fig. 50), format dintr-o masă și o bancă este definit de linii 

drepte și proporții echilibrate. Produs din lemn sustenabil de esență tare, cu o 

structură minimalistă și finisaj cu materiale ecologice pe bază de apă în nuanța 

„stejar natural”, setul poate fi o alegere bună pentru orice stil de viață contemporan, 

aducând în prezent simboluri regăsite pe obiecte de patrimoniu. 

Simbolul reinterpretat și redesenat „coarne de berbec” este prelucrat  în lemn printr-

o incizie fină pe colțurile opuse ale blatului mesei și la îmbinarea dintre șezutul băncii 

și picioare, completând în mod echilibrat fibra naturală a lemnului de stejar. Simbolul 

este evidențiat prin contrast cromatic și adâncimi diferite. 

Practic, simbolul a căpătat o nouă viață și călătorește de la obiecte textile la mobilă, 

de la pânză la lemn, din trecut în prezent, din România până oriunde. Și aceasta este 

o caracteristică a sustenabilității! 
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În concluzie, setul de sufragerie RAM poate fi definit ca un set de mobilier sustenabil, 

deoarece include o serie de elemente care îl definesc ca fiind sustenabil: este fabricat 

din material lemnos gravat cu un motiv tradițional românesc și este acoperit cu 

materiale bio pe bază de apă. 

 

4.2.3. Sustainability of the 

wooden resources 
https://dmil.unitbv.ro/en/ 

  

Universitatea Transilvania din Braşov promovează utilizarea raţională a resurselor 

lemnoase, încercând prin diferite proiecte de cercetare să găsească soluţii pentru 

valorificarea superioară a fiecărei specii, a fiecărui sortiment, indiferent de 

dimensiunile şi defectele naturale (de creştere) ale acestuia. 

Una dintre aceste cercetări a 

vizat optimizarea 

randamentului de debitare în 

cherestea a buştenilor de 

răşinoase cu conicitate (Fig. 

51). 

 

 

Figura 51. Buştean de răşinoase cu conicitate 

 

In cazul acestora, o cantitate considerabilă de lemn se pierde (fiind clasată drept 

lemn de foc) din cauză că modelul de tăiere este stabilit pentru buştenii cilindraţi, 

deci în funcţie de diametrul la capătul subţire. 

O idee inovativă, care ajută la reducerea pierderilor de lemn a fost propusă de 

Brandstetter (2022) în cadrul tezei sale de doctorat, realizată şi susţinută la 

Universitatea Transilvania din Braşov. Soluţia propusă salvează scândurile laterale 

conice şi dă oportunitatea valorificării lor ca miezuri pentru produse stratificate de 

tip CLT sau Glulam pentru construcţii.   

Soluţia constă în: 

• Debitarea buştenilor în piese de cherestea netivite cu ajutorul unui ferăstrău-

panglică (Fig. 52a). 

 

https://dmil.unitbv.ro/en/
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       a.                                                      b.                                 c. 

Figura 52. Model de debitare pentru un buştean cu conicitate: a – debitarea cu 

ferăstrăul panglică; b – spintecare şi tivire; c – cuplarea pieselor în oglindă 

 

 

Figura 53. Obţinerea scândurilor reconstituite prin tivirea sub cel mai potrivit unghi a 

două scânduri laterale în oglindă, rotire anti-paralelă a acestora şi încleiere 

 

• debitarea pieselor rezultate în scânduri principale (H2, H3, H4), şi laterale (S1, S2, 

1, 2,…9, 10) (Fig. 52b). 

• uscarea artificială a tuturor scândurilor până la o umiditate de 12  3%; 

• tivirea sub un unghi cuprins între 0° (ex: la piesele 5 şi 6) şi 45° (ex: la piesele1 

şi 2 din Fig. 53) a pieselor laterale în oglindă (ex: 2 şi 1, 4 şi 3, 8 şi 7, 9 şi 10 în Fig. 

52c); 

• rotirea la 180° a unei piese din pereche (Fig. 53) si încleierea acestora sub forma 

unei piese reconstituite de cherestea (Fig, 54). 
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Figura 54. Scândură reconstituită prin încleierea a două piese laterale conice după 

rotirea uneia dintre ele 

 

Soluţia propusă permite majorarea de la 65-70% la 80-85% a randamentului de 

debitare în cherestea a buştenilor conici, cu modificări minore ale tehnologiei de 

debitare. 
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5. Concluzii 
 

Prezentul ghid a fost elaborat ținând cont de rezultatele obținute în urma testelor 

de pilotare internă și externă. Participanții care și-au exprimat aprecierea cu privire 

la conținutul cursurilor de formare, precum și la tehnica de predare, au fost experți 

din grupul țintă, elevi, profesori și părți interesate din domeniul lemnului și 

mobilierului. 

După testul pilot intern, partenerii de proiect au luat în considerare feedback-ul 

grupurilor țintă despre conținutul cursurilor de instruire și l-au îmbunătățit. Testul 

pilot extern a fost mai important decât testul pilot intern, deoarece grupul de 

participanți care au participat la el a fost mult mai mare, iar participanții fiind din 

afara consorțiului proiectului. Testul pilot extern a fost dezvoltat sub forma 

SĂPTĂMÂNII MONDIALE A MEDIULUI, unde activitățile au fost împărțite în două 

secțiuni și anume: un atelier și cursuri de predare la clasă în fața elevilor. 

După pilotare, au fost oferite feedback din partea participanților. Evaluarea externă 

a relevat faptul că aceste cursurile de formare sunt bine concepute și conțin 

materiale informative, materiale suplimentare, videoclipuri și imagini cu privire la 

sustenabilitatea în sectorulu lemnului și mobilierului. 

Rezultatele impactului asupra profesorilor și formatorilor au avut un nivel ridicat de 

apreciere și pe baza acestuia au afirmat că cursurile TABLE vor fi folosite ca materiale 

de instruire în activitățile lor de predare obișnuite. 

Rezultatele ambelor teste pilot au fost definite ca o bază de orientări privind modul 

de implementare a practicilor durabile în sectorul lemnului și al mobilierului pentru 

profesorii I-VET. 

În plus, rezultatele vor fi livrate cu o licență deschisă, astfel încât resursele 

educaționale să fie gratuite astfel încât diferitele organizații educaționale să le poată 

utiliza pentru a integra sustenabilitatea în cursurile lor zilnice. 

La sfârșitul acestui ghid au fost prezentate 18 bune practici. O parte din acestea au 

fost furnizate din activitățile practice desfășurate de diverse companii din diferite țări 

și altele din activități de cercetare. 

Scopul final al acestei instruiri a fost ca, după participarea la acest eveniment, 

profesorii să poată aplica aceste modele inovatoare cu abordări și metodologii 

diferite la clasele lor. 
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