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Introducere
Studiului privind evaluarea pieței forței de
muncă a competențelor și ocupațiilor verzi
necesare în sectorul DASGDAD este
elaborat de A.O. Asociația pentru Valorificarea
Deșeurilor în parteneriat cu Comitetul
sectorial pentru formarea profesională în
ramura DASGDAD, în cadrul proiectului
„Promovarea ÎPT pentru o economie verde”,
implementat de Agenția de Cooperare
Internațională
a
Germaniei
(Deutsche
Gesellschaft
für
Internationale
Zusammenarbeit - GIZ) în cadrul cooperării
germane și co-finanțat de Agenția de
Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC).

Denumirea și diviziunea
activităților specifice
sectorului E:DASGDAD
E36: Captarea, tratarea și distribuția
apei;
E37:Colectarea și epurarea apelor
uzate;
E38: Colectarea, tratarea și
eliminarea deșeurilor activități de
recuperare a materialelor reciclabile;
E39: Activități și servicii de
decontaminare.

Deși în ultimii ani au fost realizate la nivel național studii privind piaţa forţei de muncă,
inclusiv a fost analizată și problema deficitului de forţă de muncă calificată, este pentru
prima data când se realizează o analiză a sectorul DASGDAD (E: Distribuția Apei;
Salubritate, Gestionarea Deșeurilor, Activități de Decontaminare), fiind considerat drept
un sector cheie pentru o economie verde. Studiul poate fi catalogat drept un exercițiu
practic realizat de echipa de experți cu scopul de a cartografia forța de muncă și oferta
educațională, fapt care a scos în vizor un spectru vast de probleme și carențe, ce
favorizează poluarea factorilor de mediu, consumul nerațional de resurse, accesul redus
la apă potabilă, etc. Studiul oferă pentru prima dată la nivel național o imagine clară cu
referire la situația la zi, calitatea, potențialul și rolul acestui sector pentru economia,
mediul și societatea Republicii Moldova.
Datele colectate și analizate parte a Studiului,
forță de muncă calificată cu competențe verzi
dezvoltare durabilă pentru a facilita tranziția
impact pozitiv asupra proceselor de muncă,
populației din Republica Moldova.

confirmă cât de necesar este să pregătim
adaptate cadrului de politici și strategii de
spre o Economie Verde și Circulară cu
asupra industriilor, companiilor și asupra
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1. Piața muncii în
sectorul DASGDAD

Despre sector
Sectorul DASGDAD (secțiunea E)
este parte a Industriei naționale,
alături de Industria extractivă (B),
Industria
prelucrătoare(C)
și
Producția şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiționat (D). Spre
deosebire de alte sectoare din
economia
națională,
sectorul
DASGDAD joacă un rol foarte
important în menținerea unui
echilibru socio-economic și de
mediu durabil, fiind direct și indirect
interconectat
cu
fiecare
din
sectoarele economiei naționale.
Fapt pentru care, nivelul de
dezvoltare, dotare și desigur
calitatea competențelor în special
verzi ale angajaților din sector se
reflectă direct asupra rezultatelor
indicatorilor verzi contorizați la nivel
național (ex. cantitatea de deșeuri
generate, ape epurate, deșeuri
reciclate, etc).

Ponderea sectorului DASGDAD în formarea
PIB-ului național, este de 0,8%, Cifra de
afaceri a sectorului este de 3 miliarde lei.
Activitatea sectorului este susținută de 607
întreprinderi active în acest sector, din care 464
cu activitate de bază și 143 cu activitate
secundară.
Numărul salariaților antrenați în acest sector
este de 7762 persoane (date pentru anul
2020), din care 80 % bărbați și 20 % femei.
Salariul mediu lunar în sector este de 7.225 lei
(pentru anul 2020), sau cu 10% mai mic decât
salariul mediu pe Economie.
Din total întreprinderi, 75 % sunt întreprinderi
de tip micro, urmate de 17% - mici, 7% –
mijlocii și doar 1% - mari.
“MetalFeros” SA, “Apă-Cana” Chișinău SA și
“Autosalubritate” ÎM sunt top cele mai mari
companii din sector.
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“E36:Captarea și tratarea apei”
„E37:Colectarea și Distribuția apelor uzate”

Număr Întreprinderi
Denumire sector de activitate

CAEM

2018

2019

2020

E36. Captarea, tratarea și
distribuția apei

E3600

318

363

334

E37. Colectarea și epurarea
apelor uzate

E3700

12

13

20

Venituri în (mil.lei)

E36.Captarea, tratarea și distribuția
apei
E37. Colectarea și epurarea apelor
uzate

2017

2018

2019

1101,7

1203,0

1258,5

65,2

62,2

58,7

Număr salariați

E36. Captarea, tratarea și
distribuția apei
E37. Colectarea și epurarea
apelor uzate

2017

2018

2019

2020

2020
vs
2013

4654

4690

4897

5023

10%

812

806

792

772

-33%

Câștigul salarial
E36. Captarea, tratarea și
distribuția apei
E37. Colectarea și epurarea apelor
uzate

Sectorul E:DASGDAD

2017

2018

2019

2020

5.071

5.737

6.350

6.628

7.082

8.350

9.709

10.108

5.471

6.256

6.825

7.225
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„E38:Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor”
„E39: Activități și servicii de decontaminare”

Număr Întreprinderi
Denumire sector de activitate

CAEM

2018

2019

2020

E38. Colectarea, tratarea și
eliminarea deșeurilor; activități
de recuperare a materialelor
reciclabile

E3800

80

81

109

E39. Activități și servicii de
decontaminare

E3900

-

-

1

Venituri în (mil.lei)

E38. Colectarea, tratarea și eliminarea
deșeurilor; activități de recuperare a
materialelor reciclabile

2017

2018

2019

1660,4

1850,7

1726,4

Număr salariați

E38. Colectarea, tratarea și
eliminarea deșeurilor; activități
de recuperare a materialelor
reciclabile

2017

2018

2019

2020

2020
vs
2013

2064

2073

2149

1966

8%

Câștigul salarial
2017

2018

2019

2020

E38. Colectarea, tratarea și
eliminarea deșeurilor; activități de
recuperare a materialelor
reciclabile

5.738

6.616

6.844

7.619

Sectorul E: DASGDAD

5.471

6.256

6.825

7.225

Activități Economice - total

5.587

6.268

7.234

7.943

*Date privind subsectorul E39 “Activități și servicii de decontaminare”
nu se regăsesc în prezentul studiu, dat fiind identificarea unui singur
agent economic raportat de BNS
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2. Ocupații din sectorul
DASGDAD
Din total 73 ocupații cartografiate pentru realizarea Studiului și relevante sectorului
DASGDAD, care cuprind un număr total de 5053 angajați (sau 65% din total angajați sector
DASGDAD), au fost selectate 19, cu cel mai mare număr de angajați (2905 persoane sau
37% din total angajați a sectorului DASGDAD) și pentru care în mod prioritare sunt necesare
dezvoltarea competențelor verzi. De remarcat, datele analizate despre ocupațiile relevante
sectorului DASGDAD au scos în vizor interesul față de aceste ocupații și în alte sectoare ale
economiei naționale.

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Codul
ocupaţiei
(CORM)

Titlul ocupaţiei

Total angajați
DASGDAD

Total angajați
Economia
națională

313207
818961
712605
313301

Lăcătuș la rețelele de apeduct și canalizare
Mașinist la instalațiile de pompare
Controlor rețele de alimentare cu apă
Controlor

653
541
303
251

942
657
327
1113

712620
712615
712626
313226

Lăcătuși la lucrări de intervenție și reconstrucție
Lăcătuș-instalator tehnică sanitară
Operator instalații apă și canalizare
Operator la construcțiile de epurare

168
146
136
108

188

741233
833201
313233
721202
313238

Electromontor la repararea și întreținerea
utilajului electric
Conducător autospecială
Operator la instalația de clorurare
Electrogazosudor
Operator la rețea

95
87
85
68
55

712628
313220

17

821101
818981

18
19

213303
313227

Revizor tehnic la rețelele de canalizare și
alimentare cu apă
Operator circuite rețea apă
Lăcătuș automatica și aparate de măsură și
control
Operator la pupitrul de telecomandă al sistemelor
de canalizare și alimentare cu apă
Inginer ecolog
Operator la construcțiile de închidere a apei
TOTAL

46
39
35
31
29
29
2905

1809
158
154
680
526
92
1317
139
47
55
307
37
34
46
7107
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Specialiști
Calificați vs. Necalificați
în sectorul DASGDAD
Competențe
cheie
•

Competența de a
învăța să învețe;
Spiritul de inițiativă;
Rezolvarea
problemelor la
serviciu;
Gestionarea
timpului.

•
•
•

Competențe
tehnice
•

Tehnologii
managemen;
deșeuri;
Tehnologii de
distribuire și tratare
ape;
Tehnologii digitale
(TIC);
Aplicabilitate
legislația din sector.

•
•
•

Competențe
comportamentale
•
•
•
•
•

Abilități de
comunicare;
Abilități de planificare;
Abilități lucru în
echipă;
Abilități analitice;
Orientare către client.

Din număr total de 5053 angajați antrenați în activități
specifice sectorului DASGDAD, 3178 angajați (63%)
reprezintă forță de muncă calificată și alte 1875 angajați
(37%), forță de muncă necalificată:

Calificați
63%

Necalificați
37 %

Cel mai afectat subsector este E38:Colectarea, tratarea și
eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor
reciclabile și E39:Activități și servicii de decontaminare în
care activează un număr mai mic de angajați comparativ cu
subsectoarele E36 și E37 și din care peste 90 % o
reprezintă forța de muncă necalificată. Aceste rezultate,
sunt condiționate direct de lipsa unui Sistem de
management integrat al deșeurilor, o rată de 90 %
depozitare deșeuri în amestec, 99,9 % depozite
neautorizate și repectiv neconforme, o pondere a sectorului
de 10,7% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră și o
infrastructură subdezvoltată.
Pe de altă parte, deși peste 70 % din angajații sectorul
DASGDAD sunt antrenați în activitățile subsectoarelor E36:
Captarea, tratarea și distribuția apei și E37: Colectarea si
epurarea apelor uzate și, cea mai mare parte din fiind forță
de muncă calificată, aceștia nu dețin suficiente competențe
(ex. competențe cheie, tehnice și comportamentale)
necesare unui sector verde.
Lipsa acestor competențe, suplimentar la tehnologiile
învechite și o infrastructură modestă, rezultă în pierderi
nejustificare a resurselor limitate de apă în procesul
distribuției și tratarea necorespunzătoare a apelor epurate
la nivel național.
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Disponibilitate companii din sector
pentru înverzirea activității
Cerințele pieței forței de muncă se
schimbă permanent și unele ocupații/
profesii își pot pierde necesitatea
(utilitatea) sau necesită a fi actualizate prin
completare cu noi competențe și abilități.
Toate competențele primite anterior pot fi
valorizate însă, într-o nouă calificare, mai
ales dacă fac parte din categoria
competențelor comune ocupațiilor din
sector.

Instruiri

În acest sens, se atestă disponibilitatea
companiilor intervievate de ași ecologiza
activitatea cel puțin prin a deveni mai
informați cu privire la problemele
ecologice – 86%, urmată de dezvoltarea
infrastructurii energetice – 57%, implicarea
nemijlocit în reciclare – 48% și orientarea
spre produse/servicii mai ecologice –
41%. Pe de altă parte, peste 30% din
respondenți ar dori să își ecologizeze
afacerea dar nu reușesc din lipsă de
tehnologii
sau
din
lipsă
de
procese/proceduri stabilite în acest sens.

Produse
ecologice

Pentru conformarea la cerințele de mediu
este absolut important să fie revizuite în
mod regulat competențele angajaților.
Investițiile în tehnologii niciodată nu
vor fi suficiente dacă e lipsă de
competențe
necesare
în
rândul
angajaților pentru a le gestiona
corespunzător. Potrivit studiului, 62 %
din companii se implică în revizuirea
competențelor angajaților săi din propria
inițiativă, 18 % la cererea organismelor
externe și 20 % nu o fac deloc.

86 %

Infrastructură
energetică

Reciclare

57 %

48 %

41 %

Condiții pentru ecologizare afaceri

20%
Da, din proprie
inițiativă

18%

62%
Da, la cererea
organismelor
externe
NU

Revizuirea competențelor
angajaților cu privire la mediu

EVALUAREA PIEȚEI FORȚEI DE MUNCĂ, A OCUPAȚIILOR ȘI
COMPETENȚELOR VERZI NECESARE ÎN SECTORUL DASGDAD

Oportunități de instruire
a angajaților

Totodată se atestă și o micșorare a
cheltuielilor suportate de angajatori pentru
formarea profesională a angajaților.
Comparativ cu anul 2014, ponderea
cheltuielilor alocate pentru formare
profesională din total cheltuieli angajați
s-a redus cu 57 %.
Oportunități de instruire întotdeauna există
deoarece dezvoltarea economică și a
proceselor tehnologice
condiționează
formarea continuă a angajaților îndeosebi
în sectorul studiat. Programele de instruire
a adulților la Centrele de formare continuă
este una din soluții, care poate salva
situația critică cu privire la competențele și
calificările profesionale a angajaților din
sectorul DASGDAD. În total au fost
identificați 11 prestatori de servicii de
formare continuă, care oferă instruiri
pentru sectorul DASGDAD. Activitatea
acestora este organizată în conformitate
cu H.G.nr. 193/2017 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la instruirea
adulților.

În % față de numărul
total de salariați din
activitatea respectivă

Număr angajați

Sectorul E

În vederea realizării obiectivului de
înverzire a economiei naționale și
nemijlocit
a
sectorului
DASGDAD,
perfecționarea şi recalificarea angajaților
trebuie să fie una accesibilă și să
răspundă cererii actuale pe piața forței de
muncă. Din păcate, în ultimii ani se atestă
o scădere pronunțată a numărului de
angajați, care au beneficiat de formare
profesională continuă de la 2090 angajați
(28,1 % din numărul total de salariați) în
anul 2016 la 1064 angajați (14,2 % din
numărul total de salariați) în anul 2018.

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2,090

1,006

1,064

28.1

13.5

14.2

..cheltuieli pentru
instruire salariați (mii lei)

% din total
cheltuieli angajați

1345

2014

0,26 %

2080

2015

0,36 %

780

2016

0,13 %

787

2017

0,12 %

1094

2018

0,15 %

955

2019

0,12 %

582

2020

0,07 %
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3. Cartografierea
ofertei educaționale

Dezvoltarea economică a fiecărei țări depinde
de gradul de acoperire a ramurilor economice
cu specialiști calificați de diferite nivele. Cu
regret constatăm, că anume în acest sector
avem un decalaj pronunțat dintre oferta
educațională și necesitățile pieței muncii. Din
total 87 instituții de ÎPT (11 centre de
excelență, 32 colegii și 44 școli profesionale),
10 pregătesc specialiști calificați domeniului
DASGDAD, din care 8 pregătesc specialiști
pentru sectorul ocupațional Apă/Canalizate și
Ecologia şi protecţia mediului și alte 2 pentru
sectorul ocupațional Inginerie și activități
inginerești (Tabel pag.12).

29%

71%

DA
NU
Gradul de colaborare a întreprinderilor
din sectorul DASGDAD cu IÎPT

Spre regret, se atestă o cooperare redusă între întreprinderile parte a sectorului DASGDAD
și IÎPT în special ceea ce privește organizarea și desfășurarea practicii de producție,
îndeosebi pentru absolvenții instituțiilor nominalizate anterior. Ca exemplu, implicarea foarte
redusă a agenților economici în elaborarea curriculei, determină și pentru perioada
următoare o discrepanță vădită între competențele acumulate de elevi pe perioada anilor de
studii și cerințele/așteptările angajatorilor din sectorul analizat. Pe termen lung, acest rezultat
prezintă un risc sporit privind angajabilitatea și nemijlocit dezvoltarea durabilă a sectorului
DASGDAD.
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Oferta educațională pentru sectorul DASGDAD

Oferta educațională pentru sectorul DASGDAD
(nivel ISCED 3 și 4)

Regiuni

Regiunea
NORD
(4 IÎPT)

Regiunea
CENTRU
(4 IÎPT)

Lista IÎPT

Nivel de
formare
ISCED

Sectorul
ocupațional

Ș.P. nr.1 din Bălți

732021 Lăcătuş -instalator tehnică
sanitară

3

Apă/Canalizare

Ș.P. din Drochia

732021 Lăcătuş -instalator tehnică
sanitară

3

Apă/Canalizare

Ș.P. din Rezina

732021 Lăcătuş -instalator tehnică
sanitară

3

Apă/Canalizare

Ș.P. nr. 5 din Bălți
(DUAL)

714026
Electromecanic
la
instalarea și întreținerea utilajului
industrial

3

Inginerie și
activități inginerești

714022 Operator la maşini-unelte
semiautomate și automate

3

Inginerie și
activități inginerești

52110 Ecologia şi protecţia
mediului /
314107 Tehnician Ecolog

4

Ecologia şi protecţia
mediului

71210 Gospodărirea şi protecţia
apelor

4

Apă/ Canalizare

732021 Lăcătuş -instalator tehnică
sanitară
15535 Operator in sala de cazane

3

Apă/Canalizare

2

Industrie

Ș.P. nr. 7 din
Chișinău

732021 Lăcătuş -instalator tehnică
sanitară

3

Apă/Canalizare

Ș.P. nr. 2 din Orhei

714009 Electromontor utilaje de
dispecerat și teleautomatică

3

Inginerie și
activități inginerești

Ș.P. nr. 2 din
Cahul
(DUAL)

732021 Lăcătuş -instalator tehnică
sanitară

3

Apă/Canalizare

714022 Operator la maşini-unelte
semiautomate și automate (DUAL)

3

Inginerie și
activități inginerești

52110 Ecologia și protecția
mediului

4

Ecologia şi protecţia
mediului

732021 Lăcătuş -instalator tehnică
sanitară

3

Apă/ Canalizare

Colegiul de
Ecologie din
Chișinău (DUAL)

Ș.P. nr. 3 din
Chișinău

Regiunea
SUD
(2 IÎPT)

Specialitatea/meseria pregătită

Colegiul „Iulia
Hașdeu” din Cahul
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Acoperirea specialităților/meseriilor cu
produse educaționale

Analiza ofertei educaționale rezultă cu identificarea unui număr redus de ocupații relevante
sectorului și pentru care au fost elaborate PO, SO, SQ și Curricula.
Acoperirea specialităților/meseriilor cu produse educaționale
Cod ocupații
732021
71210
314107
741233
714022
73210
732012
313207
818961
313226

Ocupații
Lăcătuș -instalator tehnică sanitară
Tehnician în gospodărirea și protecția
apelor
Tehnician protecția mediului
Operator în sala de cazane
Electromecanic la instalarea și
întreținerea utilajului industrial
Operator la mașini-unelte
semiautomate și automate
Tehnician hidrotehnic
Instalator instalații tehnico-sanitare și de
gaze
Lăcătuș la rețelele de apeduct și canalizare
Mașinist la stațiile de pompare
Operator la construcțiile de epurare

PO
+
-

Produse educaționale
SO
SQ
Curricula
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
-

+
-

-

-

-

-

Constatăm că oferta educațională redusă este determinată de ignorarea până acum a pregătirii
profesionale pentru domeniul analizat. IÎPT trebuie să revină la specialitățile solicitate și să inițieze
elaborarea întregului pachet de produse ocupaționale unde se va implica și Comitetul sectorial
DASGDAD pentru formare profesională în colaborare cu specialiștii din domeniu. La moment se
lucrează la elaborarea unor pachete ocupaționale noi pentru ramură. În concluzie este necesar de
urgentat definitivarea pachetului de instruire pentru unele din ocupații (ex. “Instalator instalații
tehnico-sanitare și de gaze”), de actualizat/modernizat ocupația “Lăcătuş instalator tehnică
sanitară”, cu accent sporit pe introducerea de competențe verzi și noi abilități conexe și altor
activități inclusiv din sectorul analizat.
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4. Oportunități de dezvoltare
a competențelor verzi

Pornind de la obiectivele asumate de Republica Moldova în vederea înverzirii economiei
naționale, ecologizării afacerilor, gestionării eficiente a resurselor atât în sectorul gestionare
resurse de apă cât și în cel de gestionare al deșeurilor, forța de muncă calificată și regulat
instruită/recalificată trebuie să reprezinte o prioritate. Experiența UE în acest sens
demonstrează focusarea pe o tranziție accelerată de la modele economice liniare spre
modele circulare, procese care se vor baza pe inovare și forță de muncă calificată.
Unele ocupații actual existente în domeniul colectării și
depozitării deșeurilor la groapa de gunoi (ex. peste 90 %
forță de muncă necalificată) vor fi treptat înlocuite odată
cu stabilirea unor ținte ambițioase pentru reciclarea
deșeurilor și reducerea cantității eliminate prin depozitare,
cu noi activități axate pe prevenirea producerii de deșeuri,
procese mai complexe de reciclare, educarea
consumatorilor și care vor necesita un nivel mai avansat
de formare de lungă sau scurtă durată.

De 15 ori mai mulți
lucrători sunt necesari
pentru a recicla o tonă de
deșeuri comparativ cu
numărul necesar pentru a
depozita aceiași cantitate
de deșeuri la o groapa de
gunoi.

Pe de altă parte, eficientizarea sistemului de alimentare cu apă, începând de la preluarea
apei din sursă, fie de la suprafață sau cea subterană, pomparea ei, transportarea, tratarea,
dezinfectarea, înmagazinarea și distribuirea la consumator prin rețea necesită actualizarea
competențelor stabilite de mulți ani deja și adaptarea lor la noi cerințe legale și tehnologice,
care să asigure o gestionare adecvată a resurselor de apă și respectiv accesul populaţiei din
Republica Moldova la apă sigură şi sanitaţie adecvată. Schimbarea/completarea
competențelor în perioada următoare va determina actualizarea mai multor ocupații existente
(prezentate în tabel la pag.7), dar și apariția unor ocupații noi, în funcție de deciziile luate de
industrie şi instituții de formare precum şi de politici implementate în domeniul educațional.
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Competențe verzi necesare
ocupațiilor din subsectorul E38

Tehnician protecția
mediului (314107)
Prin intermediul Proiectului “Promovarea învățămîntului
profesional tehnic pentru o economie verde” implementat
cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a
Germaniei (GIZ), a fost ajustat standardul 314107
Tehnician Protecția Mediului (tehnician ecolog), aprobat
prin ORDIN Nr. 210 din 24-09-2020 cu privire la
aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele
ocupații. Oficial la nivel național, conform datelor oferite
de CNAS pentru 2020, sunt angajați doar 2 Tehnicieni
protecția mediului. Începând cu anii 2021-2022, Colegiul
de Ecologie pregătește tehnicieni în protecția mediului
calificați care vor deține un spectru vast de competențe:

• Elaborează rapoarte de prelevare/măsurare, cereri de
încercare/testare, rapoarte de încercare şi gestionare
informațiile de mediu.
• Citește și interpretează planurile/schemele de
amplasament
şi
a
hărţilor,
inclusiv
calcul
matematic/statistic și analiză comparativă a datelor;
• Utilizează echipamente şi aparataj pentru prelevarea,
conservarea probelor/ măsurători /analize în teren;
• Identifică pericolele la locul de muncă și/sau riscurile de
mediu și ia măsuri pentru diminuarea maxim posibilă a
acestora;
• Utilizează materiale, reactive chimice, instrumente,
dispozitive, aparate și accesorii pentru analiza și
controlul calității mediului;
• Analizează fenomenele/schimbările climaterice și
impactul asupra ecosistemelor naturale și antropice;
• Promovează principiile economiei verzi și obiectivele
dezvoltării durabile.
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Competențe verzi necasare
ocupațiilor din subsectorul E38

Specialist
Managementul
Deșeurilor (325719)
Este o ocupație reprezentivă sectorului de management
deșeuri. Oficial la nivel național, conform datelor oferite de
CNAS pentru 2020, sunt angajați 3 specialiști în
managementul deșeurilor. Un pas important în
îmbunătățirea competențelor din domeniu a fost realizat
în anul 2021 de A.O. Asociația pentru Valorificarea
Deșeurilor prin acreditarea primului Curs de formare
continuă „Specialist Managementul Deșeurilor” (30 ore/1
credit). Absolvenții cursului de scurtă durată vor putea:
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Organiza planificarea activității de management al
deșeurilor;
Cunoaște și aplica corect prevederile cadrului legal
pentru prevenirea tragerii la răspundere juridică care
rezultă din încălcarea legislației în domeniul
gestionării deșeurilor;
Asigura
instruirea
personalului
implicat
în
managementul deșeurilor;
Organiza
activități
specifice
managementului
deșeurilor;
Asigura managementul fluxurilor specifice de deșeuri
(ex. DEEE-uri, uleiuri uzate, deșeuri de ambalaje,
deșeuri medicale, etc);
Cunoaște aspecte practice privind formele de
poluare, măsuri de prevenire/remediere și întocmirea
unui Plan de intervenție în caz de accident;
Cunoaște cum să încadreze deșeurile în lista
deșeurilor aprobată prin H.G. 99/2018 privind Lista
deșeurilor;
Cunoaște cum să ducă evidența lunară și să
raporteze datele privind deșeurile la Agenția de
Mediu, conform prevederilor H.G. nr.501/2018.
Conduce Audit deșeuri, etc.
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Competențe verzi necesare
ocupațiilor din subsectorul E38

Operator la panoul
de comandă pentru
epurarea lichidelor
(811217)
Această ocupație a fost analizată ca una relevantă și de
perspectivă în sectorul DASGDAD. Date despre
competențele care revin unui operator la panoul de
comandă au fost extrase din Fișa de post pentru funcția
respectivă, prezentată de Î.M. Regia Autosalubritate,
întreprindere parte a sectorului DASGDAD, în cadrul
interviurilor din teren. Scopul general al acestei funcții
este operarea și întreținerea individuală a instalației de
osmoză inversă, având ca sarcini de bază:
• Monitorizarea și tratarea levigatului;
• Spălarea și alimentarea sistemei cu substanțe chimice
periculoase;
• Verificarea zilnică a nivelului de depozitare a
substanțelor chimice periculoase;
• Monitorizează pe panoul de comandă (în bazinele de
grosime, temperatura și consistență a PH la levigat);
• Respectarea cerinețele de securitate și sănătate în
muncă, luarea tuturor măsurilor necesare de pază și
protecție contra incendiilor și deteriorărilor sub orice
formă.
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Competențe verzi necesare
ocupațiilor din sectoarele E36 și E37

Lăcătuş-instalator
tehnică sanitară
(712615)
Deși nu este una din cele mai reprezentative ocupații
subsectoarelor “36.Captarea și tratarea apei” și
„37.Colectarea și Distribuția apelor uzate” este ocupația
cu cea mai bogată ofertă educațională pentru sectorul
analizat. Conform CNAS pentru anul 2020, în sectorul
DASGDAD sunt angajați 146 lăcătuși-instalatori tehnică
sanitară și 1809 la nivel de economie națională.
Rezultatele cercetărilor efectuate, confirmă necesitatea de
a revizui și actualiza pachetul de instruire pentru această
ocupație, cu posibilitatea de a o transforma în una mai
verde. Ca exemplu, fișa post a unui lăcătuș-instalator
tehnică sanitară ar trebui să prevadă cel puțin următoarele
responsabilități:
•

•

•

•
•

Asigură funcționarea utilajului tehnic sanitar la
eficiență înaltă pentru toate regimurile de
funcționare la variația parametrilor hidraulice de apă
la consumator, schimbarea regimului de alimentare
cu apă și canalizare cu scopul de a ridica indicii
eficienței energetice prin reducerea consumului de
energie la un volum de apă transportat la
consumator fără surplusul de presiuni față de
cerințele normativelor pentru sisteme interioare;
Urmărește exploatarea în deservirea sistemului
interior de alimentare cu apă la conducte fără
scurgeri de apă, ridicând astfel randamentul volumic
și mai puține distrugeri la nivelul elementelor de
construcție;
La deservirea utilajului întreprinde măsuri pentru a
evita evacuarea uleiurilor și altor substanțe poluante
la scurgerea materialelor folosite în sistemul de
canalizare;
Asigură curățirea periodică a utilajelor și conductelor
de aerisire și ventilare a sistemului de canalizare;
Asigură respectarea cerințelor normative de mediu
pentru a evita evacuarea grăsimilor în sistemul
centralizat de canalizare (ex. cazul amplasării
cantinelor în incinta unor întreprinderi), etc.
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Competențe verzi necesare
ocupațiilor din sectoarele E36 și E37

Mașinist la stația
de pompare
(818961)
O ocupație reprezentivă subsectoarelor E36 și E37 este
cea de Mașinist la stația de pompare. Oficial la nivel
național, conform datelor oferite de CNAS, 352 de
angajați sunt antrenați în activități care trebuie să
asigure:
• Urmărirea funcționării utilajului hidroelectromecanic la
un randament înalt pentru toate regimurile de pompare
la variația parametrilor hidraulici în sursa de apă și la
consumator, schimbarea regimului de pompare cu
scopul de a ridica indicii eficienței energetice prin
reducerea consumului de energie la un volum de apă
transportat la consumator;
• Urmărirea procesului de exploatare și deservire a
prizei de apă la conducta de aspirație, starea grătarului
și a plasei ca să nu admită pătrunderea peștilor spre
pompe conform normativelor de protecție stabilite;
• Evitarea scurgerilor și depozitarea materialelor folosite
la deservirea utilajului hidroelectromecanic prin
schimbarea uleiurilor și altor substanțe poluante;
• Gestionarea corespunzătoare a tuturor impurităților
rezultate din deservirea utilajului stațiilor de pompare și
a curățirii conductelor de aspirație și refulare.
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Competențe verzi necesare
ocupațiilor din sectoarele E36 și E37

Operator la pupitrul de
telecomandă al
sistemelor de canalizare
și alimentare cu apă
(818981)
Oficial la nivel național, conform datelor oferite de
CNAS pentru 2020, 28 de angajați au ca ocupație de
bază Operator la pupitrul de telecomandă, toți fiind
angajați ai SA “Apă-Canal” Chișinău. Un rol important
în vederea creșterii performanței de monitorizare și
control în timp real al sistemului de alimentare cu apă
și canalizare este însușirea competențelor necesare
pentru gestionarea sistemelor SCADA. În acest
context, un operator SCADA:
• Asigură funcționarea utilajului hidroelectromecanic
la un randament înalt la toate regimurile de preluare
prin captarea apei din sursă, pompare la variația
parametrilor de apă și până la transportarea la
consumator cu schimbarea regimului de pompare
la distanță cu scopul de a ridica indicii eficienței
energetice prin reducerea consumului de energie la
fiecare treaptă de ridicarea apei spre consumator;
• Asigură
procesul de
exploatare eficientă a
dispozitivelor de preluare a apelor din sursă la
aspirație, pompare spre refulare folosind eficient
dispozitivele de înmagazinare ca rezervoare și
turnuri de apă prin urmărirea regimurilor de umplere
și golire a lor;
• Asigură controlul eficient al sistemului de alimentare
cu apă și canalizare pentru a gestiona surplusurile
de presiune și dinamica scurgerilor la distanță și alte
fenomene hidraulice, ca șocuri hidraulice prin
monitorizare;
• Asigură deservirea utilajului și dispozitivelor de
dezinfectare a apei potabile pentru a controla doza
de dezinfectanți utilizată în așa fel încât concentrația
să nu depașească limitele admisibile reieșind din
protecția calității apei și a mediului.
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Concluzii
•

În ultimii 30 ani, progresul tehnologic și informațional
modest, insuficiența de resurse financiare alocate,
carențe în cadrul legal, inclusiv o pondere foarte redusă
de cadre calificate, au transformat sectorul DASGDAD în
unul cu impact considerabil asupra factorilor de mediu;

•

Legislația muncii nu obligă agenții economici să angajeze
muncitori calificați. O mare parte din actele normative
elaborate și aprobate în ultimii ani nu prevăd obligația de
instruire/formare profesională a angajaților antrenați
nemijlocit în activități relevante sectotului analizat (Anexa
1), ceea ce reprezintă un risc sporit privind aplicabilitatea
corectă a cadrului normativ și prestarea de servicii
calitative de apă-canalizare, salubrizare, decontaminare;

•

Se atestă o problemă majoră la capitolul forță de muncă
antrenată în subsectorul „Activități de decontaminare
(E39)”. Conform datelor BNS, doar 1 întreprindere
activează în acest sector. În consecință este compromisă
furnizarea serviciilor de decontaminare prin dezinfectarea
şi curăţarea clădirilor şi terenurilor, solului, apei de
suprafaţă sau freatice, ceea ce reprezintă un risc sporit
de poluare și impact asupra mediului și sănătății
populației din Republica Moldova;

•

În ultimii ani se atestă o micșorare continuă a cheltuielilor
suportate de angajatori pentru formarea profesională a
angajaților. Comparativ cu anul 2014, ponderea
cheltuielilor alocate pentru formare profesională din total
cheltuieli angajați, s-a redus cu 57 %. Una din cauze
invocate este numărul redus de prestatori de servicii de
instruire acreditați și respectiv a cursurilor de formare
acreditate specifice necesităților din sector;

•

Investiții reduse în pregătirea/recalificarea angajaților
determină și un nivel scăzut de conștientizare a
problemelor şi chiar a noțiunilor de specialitate
(economie verde, competente verzi, management al
deșeurilor,
sustenabilitate,
durabilitate
etc.).
În
majoritatea cazurilor, fișele de post a angajaților nu
prevăd
competențe
verzi
și
respectiv
nu
responsabilizează angajatorul să aplice practici menite
să contribuie la economisirea energiei, reducerea
deșeurilor rezultate, prevenirea accidentelor de poluare,
etc.;
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Concluzii
•

Nu există o anticipare clară a competențelor profesionale
sau prognoze ale creării de locuri de muncă verzi, iar
ponderea nivelului de calificare a capitalului uman în
sectorul analizat, în special la categoria gestionare
deșeuri și decontaminare reprezintă un risc major la
adresa sustenabilității acestui sector și nemijlocit
posibilitatea atingerii obiectivelor naționale stabilite pentru
anii următori;

•

Există un decalaj mare între ocupațiile existente în
organizații și oferta educațională din sector, motiv pentru
care angajatorii se confruntă cu dificultăți în angajarea
specialiștilor pregătiți și calificați în domeniu. Ca rezultat,
de cele mai multe ori sunt angajați specialiști ce au obținut
anumite abilități/competențe
asociate/conexe
celor
necesare subdomeniului;

•

Se atestă o colaborare în continuare slabă între IÎPT și
agenții economici din sector. Agenții economici se implică
insuficient în crearea sau actualizarea Curriculei, iar
practica de producție se desfășoară în multe cazuri
formal, proces care nu conduce la formarea
competențelor verzi la modul practic;

•

Cadrele didactice din cadrul IÎPT nu dețin suficiente
cunoștințe și competențe, resurse didactice și tehnice
relevante formării competențelor verzi. Instruirea în cadrul
sistemului de pregătire profesională se bazează
preponderent pe transferul de informații teoretice slab
corelate cu situațiile reale;

•

Tinerii specialiști întâmpină dificultăți în procesul de
angajare din cauza discrepanței între calificările obţinute
în procesul de studii și cerințele angajatorilor, inclusiv
nivel redus de salarizare și motivaţie. Ca rezultat se
menține tendința migraţiei tinerilor specialiști în căutarea
ofertelor decente și atractive;

•

Oferta educațională din sector este la o etapă incipientă
de înverzire. Se atestă un spectru redus de ocupații
relevante sectorului și pentru care au fost elaborate
produse educaționale PO, SO, SQ și Curricula. Situația
dată, încetinește tranziția spre o economie verde din lipsă
de specialiști pregătiți să utilizeze noile tehnologii, să
proiecteze produse durabile, să recicleze deșeurile, etc.
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Recomandări la
nivel de APC
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Crearea cererii pentru tehnologii verzi (de
exemplu, subvenții pentru ecologizarea producției
și reducerea poluării, etichetarea ecologică,
mecanismul REP, utilizarea surselor regenerabile
de energie);
Abordare intersectorială. Modificări structurale la
nivelul tuturor sectoarelor și ocupațiilor, care
rezultă în noi seturi de competențe care impun
actualizări ale programelor de învățământ;
Ajustarea legislației naționale în raport cu IÎPT,
prin dotarea tinerilor și adulților cu abilitățile de a
prospera pe piața muncii și de a sprijini tranziția
spre o Economie verde;
Elaborarea unui mecanism funcțional de
identificare/previziune
a
competențelor
profesionale și prognozare a cererii de locuri de
muncă verzi;
Elaborarea unui Plan de investiții în
competențe. Direcționarea surselor de finanțare
spre redresarea economică bazată pe recalificarea
proactivă și îmbunătățirea calității locurilor de
muncă verzi;
Sprijin adecvat pentru cadrele didactice și
formatori, care să dispună de materiale,
instrumente, metode și practici pedagogice
relevante și actuale domeniului;
Determinarea și includerea în Nomenclatorul
meseriilor și specialităților a unor noi ocupații
relevante sectorului DASGDAD;
Identificarea și introducerea în Comanda de Stat a
MEC, admiterea la studii pentru meserii și
specialități necesare sectorului verde;
Inițiative legislative în vederea expertizării și
certificării de mediu obligatorii a tuturor agenților
economici prestatori de servicii apă, canalizare,
salubrizare și decontaminare.
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Recomandări
la nivel de APL
•

•

•

Crearea unor platforme de colaborare, acordarea
ajutoarelor financiare/materiale instituțiilor și
întreprinderilor care pregătesc cadre calificate și
creează locuri de muncă verzi;
Colaborarea cu Oficiile Forței de Muncă pentru
identificarea necesarului de specialiști și
determinarea calificărilor necesare;
Consolidarea relațiilor prin acorduri bilaterale de
încurajare a tinerilor din localitate în scopul
accesării meseriilor și specialităților din cadrul
instituțiilor de învățământ profesional ce pregătesc
cadre calificate necesare sectorului.

Recomandări
la nivel de comitet
DASGDAD
•

•
•
•

Elaborarea
în următorii 5 ani a produselor
educaționale ( PO; SO; SQ; Curricula; Acreditare)
pentru programele de formare profesional tehnică
și învățământ continuu prin comasarea meseriilor
conexe și dezvoltarea competențelor verzi la
următoarele meserii: Lăcătuș-sudor la montarea și
exploatarea
rețelelor
inginerești;
Mașinistelectrician la deservirea stațiilor de pompare (cu
atribuirea categoriei respective în energetică);
Operatori TIC pentru montarea și exploatarea
utilajului modern la rețele de apă-canalizare,
salubrizare, decontaminare (cu atestarea și
certificarea la Securitatea Industrială);
Realizarea prognozelor necesarului de specialiști
și competențe pentru întreprinderile din sector;
Participarea
activă
la
elaborarea/ajustarea
cadrului normativ aferent domeniului;
Facilitarea dezvoltării parteneriatelor dintre IÎPT și
întreprinderile din sector.
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Recomandări la
nivel de întreprinderi
din sector
•

•
•

•
•
•

•

Identificarea clară în colaborare cu IÎPT a
competențelor specifice solicitate
de la
absolvenți pentru a fi incluse în programele de
instruire;
Implicare în crearea produselor educaționale
(PO; SO; SQ, Curricula);
Stabilirea relațiilor
reciproc avantajoase și
productive cu IÎPT întru pregătirea cadrelor
calificate
și
petrecerea
practicii
elevilor/studenților în cadrul întreprinderii;
Furnizare suport în instruirea cadrelor didactice
din IÎPT;
Alocare
resurse
necesare
pentru
instruirea/recalificarea angajaților;
Investiții în înverzirea afacerilor, proceselor
tehnologice și respectiv crearea de noi locuri de
muncă verzi în concordanță cu cerințele pieței
forței de muncă;
Stabilire de sinergii cu alte întreprinderi din
sector sau alte sectoare ale economiei
naționale, pentru a genera noi competențe.
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Recomandări
la nivel de IÎPT
Pe termen scurt:
•
•
•
•
•

Îmbunătățirea calității predării prin integrarea
metodelor de predare axate pe student și
formării competențelor practice;
Asigurarea accesului cadrelor didactice la
materiale și instruiri/calificări relevante predării
competențelor verzi;
Includerea obligatorie a competențelor verzi în
curricula la toate disciplinele;
Realizarea unor analize sistematice privind
ocupații sau competențe verzi necesare pe
piața forței de muncă;
Organizare activități extracuriculare care se
axează pe aspecte ecologice.

Pe termen lung:
•
•
•
•
•
•

Stabilirea relațiilor de colaborare cu agenții
economici în scopul organizării și desfășurării
practicii de producție și implementării ÎD;
Dezvoltarea și acreditarea cursurilor de formare
continuă de scurtă durată;
Promovarea unui mediu de învățare bazat pe o
„cultură ecologică” – Program de ecologizare;
Implementarea standardului ISO 14001 de către
instituție;
Integrarea obiectivelor de ecologizare în
strategiile de dezvoltare ale instituțiilor;
Creare clustere (Hub-uri) educaționale pe
domenii specifice printr-o strânsă cooperare
între părțile interesate (stakeholders): factorii de
decizie politici, sectorul privat, donatori și mediul
academic, ONG-uri, etc.
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Recomandări la nivel
de societate civilă
• Participarea activă în promovarea principiilor unei
economii verzi/circulare la nivel național;
• Familiarizarea populației cu problemele din sector și
necesitatea formării unei poziții civice de protecție a
mediului și recunoaștere a necesității de competențe
verzi;
• Suport în stabilirea unei colaborări și conlucrări cu
instituțiile de învățământ, agenții economici, care
formează cadre pentru sector și promovarea imaginii
acestora;
• Elaborarea și organizarea cursurilor de formare
continuă
relevante pentru tinerii și adulții din
Republica Moldova;
• Implementarea de proiecte ecologice în domeniul
educației și promovarea sinergiilor intersectoriale în
realizarea obiectivelor propuse;
• Realizarea de studii, ghiduri, etc., în domeniul
promovării bunelor practici de ecologizare a
economiei naționale, a instituțiilor de învățământ și a
agenților economici, în corespundere cu cerințele
cadrului legal național.
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pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, și
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reprezintă neapărat poziția finanțatorilor.
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