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REZUMAT. În cadrul proiectului Erasmus Plus –“E-learning course for innovative textile fields – Advan2Tex”, s-a 
realizat o platforma de e-learning în 5 limbi de circulaţie europeană, pe diferite module în domeniul tehnologiilor 
textile avansate. Modulul tratează principiul durabilitatii cu aplicatii în domeniul textil oferind : soluţii tehnologice 
pentru economisirea resurselor naturale în finisarea materialelor textile, modalitati de evaluare a ciclului de viaţă 
(ECV) și etichete pentru certificarea ecologică. Educaţia în domeniul protecţiei mediului își găsește astfel noi căi 
de abordare si implementare, prin intermediul tehnologiei informatice (www.advan2tex.eu/portal/).  

Cuvinte cheie: durabilitate, textile, e-learning. 

ABSTRACT.  An e-learning platform in 5 European languages on various modules for advanced textile 
technologies, has been performed within the Erasmus Plus project – „E-learning course for innovative textile 
fields – Advan2Tex”. The module approaches the sustainability of the textile field by offering: technological 
solutions for the preservation of natural resources in textile finishing, modalities for life cycle assessment (LCA) 
and labels for ecologic certificates. Education in the field of environment protection reaches new channels for 
dissemination and implementation, by means of informatics technologies (www.advan2tex.eu/portal/). 

Keywords: sustainbility, textiles, e-learning. 

1. INTRODUCERE 

Educația este un factor important pentru conști-
entizarea problemelor de mediu. Ea reprezintă un 
prim pas pentru protecția mediului, care trebuie să 
reprezinte pentru fiecare cetățean al planetei o 
responsabilitate. O pondere importanta din consumul 
de resurse al planetei provine din mediul industrial. 
Industria textilă [1,2] este unul dintre marii con-
sumatori industriali de resurse naturale. Pentru a 
identifica soluții adecvate de economisire și prote-
jare a resurselor, specialiștii din domeniu au studiat 
şi elaborat procese industriale ecologice analizind 
impactul asupra mediului, prin Evaluarea ciclului de 
viață al produselor (EVC).  Acest instrument este 
util, deasemeni în diferite aplicații, precum compara-
țiile între diferite procese sau produse textile. 

 

În cadrul proiectului Erasmus Plus –“E-learning 
course for innovative textile fields – Advan2Tex”, s-
a realizat o platforma de e-learning în 5 limbi de 
circulație europeană, pe diferite teme de interes în 
domeniul tehnologiilor textile avansate. Modulul 
„Noi tehnologii textile durabile, LCA, Eco-
etichetare” se referă la sustenabilitatea producției 
textile. Astfel cursanții care au acces la platformă 
sunt instruiți pe următoarele capitole de interes: 
soluții tehnologice pentru economisirea resurselor 
naturale în finisarea materialelor textile, concepte 

privind evaluarea ciclului de viață (ECV) și etichete 
pentru certificarea ecologică. 

2. PROIECTUL ADVAN2TEX 

Proiectul Erasmus Plus – „E-learning course for 
innovative textile fields – Advan2Tex” a fost 
finanțat cu sprijinul Uniunii Europene, pentru o 
perioada de derulare de doi ani (Sept. 2014 – Aug. 
2016). În cadrul consortiului proiectului s-au realizat 
un număr de 7 module pe următoarele teme de 
interes în domeniul textil: „Tehnologii avansate de 
tricotare”, „Realizare prototipuri virtuale confecții, 
scanare 3D, confecții persoane nevoi speciale”, „Noi 
metode pentru testarea materialelor textile”, „Stan-
dardizarea în domeniul testării textile”, „Noi 
tehnologii textile durabile, LCA, Eco-etichetare”, 
„Antreprenoriat în domeniul textil”, „Managementul 
inovării”. O platformă de e-learning tip Moodle 
găzduiește aceste module în format e-learning cu 
resurse tip Book (conținutul modulelor), Chat 
(comunicare sincronă cursant-tutore) și Quiz (teste 
grilă de autoevaluare) [3].  Platforma de e-learning a 
fost configurată pe serverul INCDTP, care este 
coordonatorul acestui proiect. Ea se află la adresa 
URL: www.advan2tex.eu/portal/. În cadrul pro-
iectului grupele de cursanți  sunt constituite de 
specialisti din industria textilă, tineri antreprenori și 
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studenți în anii terminali din domeniul textil de bază 
[4, 5]. 

3. DURABILITATEA ÎN DOMENIUL 
TEXTIL 

Piata europeana de produse textile nu solicită numai 
design, funcționalități specifice, calitate, ci și siguranță, 
protecția mediului și a producătorilor din țările în curs 
de dezvoltare. Durabilitatea proceselor textile poate fi 
văzută din acest punct de vedere, mai degrabă ca un 
instrument de marketing al companiilor textile, care le 
obligă să respecte standarde înalte de mediu pe întreg 
lanțul de producție (Caniato et al. 2012). 

 

S-au elaborat măsuri pentru îmbunătățirea para-
metrilor de consum în procesele textile și eficientizarea 
acestora. S-a abordat în mod special domeniul finisării 
textile, un mare consumator de resurse. Prelucrarea 
materialelor textile include consumul de resurse 
naturale și neregenerabile, consumul de apă și energie, 
emisiile de aer, apă, deșeuri etc. Îmbrăcămintea și 
produsele textile sunt responsabile pentru aproximativ 
10% din amprenta totală de carbon. Consumul de 
resurse estimat al producției anuale de 60 miliarde de 
kilograme de țesături este de 1 trilion de kWh și până 
la 9 trilioane de litri de apă. 

Legislația implică nu numai aspecte sociale și de 
mediu, ci și reglementări stricte în ceea ce privește 
substanțele chimice utilizate în procesul de prelucrare. 

Durabilitatea este un aspect important pentru 
industria textilă, în vederea protejării mediului și 
asigurării unui viitor prosper pentru generația 
următoare cu beneficii sociale, etice și economice. 

Numeroase practici și principii pentru durabilitatea 
proceselor textile sunt puse în aplicare: tehnologiile 
de reducere a consumului de apă și substanțe chimice, 
reducerea consumului de energie și aplicarea pro-
duselor de biotehnologie (ex. enzime) sau tratarea 
deșeurilor. În figura 1 este prezentat un sistem de 

recuperare a căldurii reziduale din efluentul cald al 
mașinii de vopsit. 

Atunci când se utilizează un schimbător de 
căldură aer-apă, se poate obține o recuperare de până 
la 70% din energie. Dacă nu este necesară apă caldă, 
se poate utiliza un schimbător de căldură aer-aer și 
eficiența este în acest caz de 50-60%, cu economii 
de energie de 30%. 

Un instrument eficient în cuantificarea impactului 
asupra mediului pentru un produs sau proces textil 
este realizarea studiilor pentru evaluarea ciclului de 
viață. În cadrul acestor studii se ia în considerare 
durata de viață completă a produsului, din faza de 
colectare materii prime, producție, utilizare și până 
la compostare. Următoarele date de intrare și ieșire 
în sistem se cuantifică pentru determinarea 
impactului asupra mediului: 

‒ resurse naturale și materii prime (apă, aer, 
metale, gaze, petrol, lemn etc.); 

‒ materiale și auxiliari în procesul de producție 
(bumbac, polimeri, lubrifianți etc.); 

‒ electricitate, căldură, transport etc.; 
‒ emisii în aer, sol, apă; 
‒ alte deșeuri rezultate; 
‒ materiale reciclate. 
Standardul ISO 14040 se aplică studiilor ECV 

[6]. În figura 2 sunt prezentate cele patru etape ale 
evaluării cilcului de viață conform acestui standard. 
Dintre aceste patru etape, evaluarea impactului se 
realizează de regulă prin intermediul unui program 
software ECV, care realizează conexiunea între 
datele de intrare / ieșire din sistem și categoriile de 
impact asupra mediului. 

Seturile de categorii de impact sunt grupate pe 
metode. Spre exemplu, metoda ECO-Indicator 99 
cuprinde categoriile de impact: substanțe cancerigene, 
respiratorii organice și anorganice, schimbări 
climatice, radiații, stratul de ozon. Pentru rezultatele 
calculate de softul ECV se poate realiza și o analiză 
de incertitudine, conform metodei Monte Carlo, posi-
bilitate oferită de programul software SIMA PRO [7].  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Recuperarea căldurii  
reziduale din efluentul cald  

al mașinilor de vopsit. 
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Fig. 2. Etapele evaluării ciclului de viață 

conform standardului ISO 14040. 
 
 
 
 
 
 

În cadrul studiilor ECV este necesar să se 
definească unitatea funcțională la care se raportează 
toate intrările / ieșirile și limita de sistem care prevede 
datele incluse și datele excluse. În general, în domeniul 
textil, unitatea funcțională se definește ca 1 kg de 
material textil finisat. În asamblu, evaluarea ciclului de 
viață în industria textilă oferă informații importante 
asupra: utilizării resurselor, consecințelor ecologice și 
consecințelor asupra sănătății umane [8]. 

Un studiu de caz ECV urmărește în mod 
comparativ impactul asupra mediului pentru pentru 1 
kg de țesătură finisata (= unitatea funcțională) tratată în 
mediu de plasmă și tratată convențional. Se urmărește 
evidențierea metodei ecologice.  S-a utilizat softul 
SIMA PRO și metoda ECO-Indicator 99, care conține 
categoriile de impact conținute în figura 3. Coloanele 
având culoare roșie reprezintă impactul tratamentului 
clasic, iar coloanele având culoare verde reprezintă 
impactul tratamentului în plasmă asupra categoriilor de 
impact. După cum se poate vedea din diagramă, 
impactul tratamentului în plasmă are valori sub cele ale 
tratamentului clasic, el fiind astfel mai ecologic. Astfel 
de studii ECV sunt prin urmare utile în evaluarea 
proceselor și produselor textile ecologice. 

4. EDUCAŢIA 

Educația este un factor important în conștientizarea 
problemelor de mediu. Astfel, diseminarea posibilită-
ților de protecție a mediului, de calcul și cuantificare a 

impactului asupra mediului pentru un proces sau 
produs textil, vine în sprijinul specialiștilor din in-
dustrie. Se pot aplica soluții pentru procese textile de 
finisare mai eficiente din punct de vedere al impactului 
asupra mediului. În cadrul proiectului Advan2Tex s-au 
organizat două sesiuni de cursuri mixte (blended 
courses), în care s-au prezentat timp de o săptămână 
cele 7 module în sala clasă. Acestea au fost urmate de 
7 săptămâni de învățare în sistem de e-learning cu 
abordarea unui modul pe săptămână. Cursurile de  
e-learning s-au desfășurat pe platforma de e-learning 
www.advan2tex.eu/portal/ . 

De asemenea, analiza impactului asupra mediului 
prin intermediul studiilor ECV contribuie la rezulta-
te exacte, cuantificabile, care pot veni în sprijinul 
specialiștilor în luarea de decizii cu privire la acele 
procese sau produse textile care oferă o mai bună 
protecție a mediului. 

5. CONCLUZII 

Proiectul derulat a avut în vedere educația în 
domeniul mediului prin modulul de sustenabilitate 
pentru sectorul textil. Elementele de studiu s-au 
desfășurat prin intermediul noilor tehnologii ICT, 
respectiv prin intermediul unei platforme de e-
learning. Astfel, specialiștii din industrie au posibili-
tatea de a cunoaște cele mai recente dezvoltări 
pentru protecția mediului în sectorul textil. 

 
Fig. 3. Diagramă impact comparativ asupra mediului tratament plasmă / clasic. 
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