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Introducere 
 
Schimbările climatice și degradarea mediului, amenință mijloacele de trai și durabilitatea 

viitoare în multe domenii ale activității economice din întreaga lume. 
Alături de alte motoare ale schimbării, cum ar fi globalizarea și schimbările tehnologice 

rapide, acestea cauzează schimbări importante pe piețele forței de muncă și a nevoilor de 
competențe. Politicile publice și strategiile de întreprindere în multe domenii, solicită economii 
inovatoare, curate și mai ecologice. Angajatorii și forța lor de muncă vor trebui să se adapteze la 
„ecologizarea“ industriilor existente și disponibilitatea proceselor. Disponibilitatea aptitudinilor 
ecologice pentru locuri de muncă ecologice joacă un rol crucial în declanșarea schimbării și facilitarea 
tranziției, pentru care este necesar mai mult timp. 

Conceptul de economie ecologică a câștigat acceptarea pe scară largă din cauza crizei 
financiare globală din 2008. Ideea economiilor mobilizatoare, societăți, educație și formare pentru 
schimbările climatice, a fost reafirmată la cea de-a 21-a Conferința Națiunilor Unite la Paris, în 2015 ( 
Platforma pentru avansarea capitalului uman verde 2016). 

Economia noastră actuală nu doar că produce prea multă poluare, dar oferă și prea puține 
posibilități pentru cei care trăiesc pe marjele economice din întreaga lume. Trecerea la energie 
curată, nu este doar o chestiune de aer mai curat; este un imperativ moral, cultural și economic. 

Se susține că în viitor o creștere economică ce va aduce odată cu ea si locuri de muncă 
decente și creșterea nivelului de trai se bazează în mod critic pe capacitatea generației actuale de a 
gestiona și de a restabili activele naturale de care toată viața și activitățile economice depind. Acest 
proces de creștere economică viitoare e caracterizată prin creșterea performanței serviciilor în 
comerțul mondial ce exercită în mod inevitabil presiuni mari asupra sistemelor de dezvoltare de 
calificare. Este, de asemenea, susținut  faptul că strategia de creștere  a reposabilității ecologice va 
avea un rrol important în diminuarea sărăciei, mai ales în zonele rurale. 
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Capitolul 1: Informații generale 

1.1 Scurt istoric al curentului ecologic în Europa 
 
Mișcarea de mediu este un fenomen atât amorf și substanțial, care sfidează vocabularul 

convențional,. Ecologistul  Paul Hawken îl catalogheaza ca parte a ceea ce el numește „mișcarea,“ un 
fenomen cu multiple fațete crede el, acoperă nu mai puțin de două milioane de organizații mondiale 
non-guvernamentale (ONG-uri), ce se concentrază asupra mediului, drepturile individului și justiția 
socială. Pentru Hawken, aceasta constituie „cea mai mare mișcare socială în întreaga istorie a 
omenirii.“ 

„Verde“ a fost folosit pentru prima dată pentru o mișcare, o mișcare politică. Și foarte repede 
a trecut peste Europa. Prima ”petrecere” verde, cu un oarecare succes instituțional a fost un grup de 
elvețieni. Între a doua jumătate a anilor '70 și prima jumătate a anilor '80, mișcarea verde a început 
să crească în mai multe părți din Europa. 

În general, spunem că atunci când ne uităm la modul în care sau ceea ce a fost în spatele 
apariției ecologiștilor ” verzilor”, era clar că preocuparea și protecția mediului a fost problema-cheie, 
dar nu a fost singura. A existat, de asemenea, (problema) drepturilor femeilor; a existat problema 
păcii și dezarmării; și acolo a fost problema de solidaritate cu lumea a treia. 

Odată cu apariția partidelor ”verzi” din Europa, au avut loc primele alegeri directe la 
Parlamentul European în 1979. Cu această ocazie, Coordonarea europeană verde și Radical Parties 
(CEGRP) a fost creată pentru a coordona participarea acestor partide la alegerile europene, cu toate 
acestra, niciunul nu a intrat în Parlament. La scurt timp după aceea, însă, o serie de noi partide verzi 
au fost fondate. 

Prin 1999, „Verzii” au reușit să intre în Parlamentul European. S-au alăturat Alianța Liberă 
Europeană (un grup format din regionaliste și naționaliști democratici), stabilindu-se astfel al patrulea 
cel mai mare grup din Parlamentul European la momentul respectiv. 

Un alt moment important pentru ”Verzii” Europeni, a fost înființarea Partidului Verde 
European (EGP), la Roma, în 2004, ca primul partid politic pentru a conduce o campanie de alegeri 
pan-europene comune. 

În plus, din 2007, a fost FYEG aripa de tineret a Partidului Verde European, colectarea de 
tineri activiști verzi, mișcările și organizațiile din Europa. 

Un an mai târziu, familia europeană verde a continuat să crească cu adăugarea Fundației 
Europene Verde (GEF). Modelat pe mai multe fundații politice verzi naționale de succes, GEF a fost 
înființată pentru a încuraja cetățenii europeni să participe la discuții politice și de a crea în cele din 
urmă o democrație europeană mai participativă și mai puternică. 

În 2009, ”verzii” au lansat o campanie comună pentru alegerile europene - “A Green New 
Deal for Europe” - axat pe a propune o alternativă verde pentru economia europeană. De atunci, au 
promovat în mod activ soluții progresive și durabile la problemele cu care se confruntă Uniunea 
Europeană. 

De la ultimele alegeri europene din 2014, Verzii / EFA dețin 51 de mandate în Parlamentul 
European, cu membrii din 18 țări și 4 regiuni. 

 

1.2 Ecologia devine convențională 
 

Preocuparea față de mediu, odată ce o nișă îngustă în conștiința publică, evoluează rapid 
într-un principiu de organizare pentru o nouă economie. Terminologia folosită pentru a discuta 
această tranziție se schimbă rapid, deoarece aria crește. Un nou vocabular este în curs de dezvoltare 



6 
 

pentru a însoți această mișcare în creștere (cum ar fi LOHAS, oameni care  trăiesc un stilul de viață 
sănătos și sustenabil), dar semnificația fiecărui termen nou, cum ar fi eco-friendly sau durabilitate, 
pare să se schimbe cu utilizatorul. 

Un studiu demonstrat că există peste șaizeci de definiții diferitepentru durabilitate. Un lucru 
este sigur: Nuanța principală a acestui nou vocabular este ”verde”. Termenul „economia verde“ este 
alimentat de „capitala verde“, alimentat de „tehnologie verde“, și plin de  „green-collar“. Verdele 
este culoarea celei mai tari masini (hibridă), a celor mai cool haine (cânepă și bambus), și a celor  mai 
tari actori (Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz si Robert Redford). Înainte,, „verde“ a fost asociat cu 
mișcarea hippy, cu sacrificiul, privarea, toate acestea nu mai sunt valabile acum. Verde este cu 
siguranță la modă în zilele noastre. 

Capitolul 2: Locuri de muncă ecologice 

2.1 Ce sunt locurile de muncă ecologice? 
 
Locurile de muncă ecologice sunt un concept în evoluție și, prin urmare, este dificil să se dea 

o definiție strictă. Acest concept dinamic se bazează pe faptul că fiecare nou produs, serviciu sau 
tehnologie ar putea evolua într-un înlocuitor mai eficient în ceea ce privește consumul de energie și 
materiale, de emisie și a altor emisii de particule de poluare. Prin urmare, este destul de complicat de 
definit cu limite clare ceea ce poate fi considerat un sector verde, eco-industrie sau de locuri de 
muncă ecologice. 

Locurile de muncă verzi sunt locuri de muncă care contribuie la păstrarea sau restabilirea 
mediului, aplicate în sectoare tradiționale, cum ar fi de fabricație și de construcție, sau în noi 
sectoare precum energia regenerabilă și eficiența energetică în curs de dezvoltare. 

Locurile de muncă ecologice includ locuri de muncă directe, care reduc impactul asupra 
mediului, în cele din urmă la niveluri care sunt durabile. Această definiție include locuri de muncă, 
care ajută la reducerea consumului de energie și de materii prime, decarbonizarea economiei, 
protejarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității și la minimizarea producerii de deșeuri și a 
poluării. Este un concept mai larg de locuri de muncă „verzi“, care ar putea îmbrățișa orice loc de 
muncă nou într-un sector care are o amprentă la sol mai mică decât media de mediu și contribuie la 
îmbunătățirea performanței globale, deși poate doar marginal. 

Numărul de locuri de muncă ecologice este în continuă creștere în UE. Conform estimărilor 
Eurostat, ocuparea forței de muncă în economia ecologică a UE-28 a crescut de la 2,9 milioane de 
echivalent normă întreagă în 2000 la 4,3 milioane de echivalent normă întreagă în 2012. Economia de 
mediu în UE-28 a generat 671 miliarde de euro, cu 271 miliarde de euro din valoarea adăugată în 
2012(Eurostat, 2015 (a)). 

Locurile de muncă ecologice vin cu aceleași salarii, beneficii și avantaje de locuri de muncă 
non-verzi, dar în prezent, nu există suficienți lucrători calificați pentru a le umple. Dacă credeți că 
toate aceste oportunități necesită o diplomă în inginerie sau un MBA, companiile verzi au de fapt 
nevoie de oameni pentru a fabrica, instala, vinde și comercializa produsele lor. Și, prin definiție, mai 
multe locuri de muncă verzi sunt locale, cum ar fi renovarea cladirilor existente, cu iluminare și 
ferestre de economisire a energiei sau instalarea de panouri solare sau acoperișuri verzi. Acestea 
creează oportunități de angajare pentru persoanele fără loc de muncă sau încadrate parțial anterior 
și stimulează economiile locale. 

 După cum Friedman scrie în New York Times „, nu se poate face un produs mai verde, 
indiferent dacă este o mașină, frigider, sau un sistem de trafic, fără a-lproduce mai inteligent - 
materiale mai inteligente, software-ul inteligent, sau un design mai inteligent ... înseamnă că, în 
măsura în care vom face standarde „verzi“ parte a tot ceea ce îmseamnă proiectarea și fabricarea, 
vom crea locuri de muncă „verzi“, care sunt mult mai dificil de externalizat.“ 
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2.2 Găsirea unui loc de muncă ecologic 
 
Din cele mai multe puncte de vedere, găsirea unui loc de muncă ecologic nu este diferită de a 

găsi orice fel de loc de muncă. Elementele de bază, cum ar fi un CV adecvat, direcționarea pentru a 
posta CV-ul, scrisori de intenție personalizate, concentrarea pe căutare, și așa mai departe, sunt 
aceleași. Ce este diferit este înclinația dumneavoastră de căutare și întrebările pe care le prezintă 
pentru potențialii angajatori. Următorul chestionar vă va ajuta să identificați unele dintre problemele 
pe care le ar trebui să le investigați în căutarea dumneavoastră: 

VIAŢĂ  
De ce iei în considerare o carieră sau loc de muncă ecologic? 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Căutați locul de muncă ideal sau un loc de muncă tranziție pentru un an sau doi pentru a 
câștiga experiență pentru un loc de muncă ideal? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Când doriți să faceți această tranziție în carieră?  
_____________________________________________________________________  
Ce crezi că ai nevoie cel mai mult în acest stadiu al carierei tale? (Cum ar fi salariu mai mare, 

flexibilitate, beneficii, mentorat, potențialul de creștere, experiență de management, experienta 
durabilitate etc.) 
_____________________________________________________________________ 

Ce planuri personale în următorii doi ani trebuie luați în considerare în această decizie? 
(Căsătorie, mutare, cumpărare casă, copii) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Cum vor afecta acestea procesul de luare a deciziilor? 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
LOCAȚIE  
Unde vrei să trăiască și să muncească? (Dvs. oras ideal / oras / comunitate) Luați în 

considerare nu doar de locație, dar lucruri cum ar fi dacă locul nu are locuri de muncă ecologice, 
activități în aer liber, lungimea navetei, dimensiunea, aproape de familia ta, etc 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 Lista de cinci locuri care s-ar putea potrivi criteriilor tale: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
PERSONAL  
Descrie punctele tale forte. Ce spun despre tine colegii de birou, șeful, soț / 

soție/partenerul/a, și cei mai buni prieteni? (Acestea pot include astfel de lucruri ca generarea de 
idei, scris, cercetarea, team building.) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Descrie caracteristicile tale. Cum te-ar descrie prietenii și persoanele care vă interesează cel 
mai mult? Cum te-ar descrie colegii de la muncă (sefi, ERS cowork-)? 

(Acestea pot include lucruri cum ar fi o atenție la detalii, pasionat de problemele de 
durabilitate, atitudine loială, flexibilă, pozitiv, etică puternică de muncă.) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Ce iti place sa faci și de ce? 
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La ce te pricepi cel mai bine din perspectivaunei cariere și de ce crezi acest lucru? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Sunt răspunsurile la cele două întrebăride mai sus la fel? De ce sau de ce nu? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

MUNCĂ 
 
Descrieți locul de muncă ideal pentru dumneavoastră. 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
Descrie mediul de lucru ideal. (Acest lucru poate include lucruri cum ar fi echilibrul între 

independență, muncă / l IFE, flexibilitate, non-profit) 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Care sunt lucrurile de bază pe care vrei să le faci zi de zi la muncă? (Acest lucru poate include 
lucruri cum ar fi cercetarea, scrisul, vorbitul in public, analiza datelor) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

De ce vrei să faci acest lucru? Vă va permite acest lucru să faceți diferența pe care o doriti in 
lume? 

 

Ce nu vrei să faci? Luați în considerare atât mediul și cât și conținutul. (Aceasta poate include 
de la nouă la cinci ore, locuri de muncă de birou, de înaltă presiune, valori compromițătoare, navetă 
lungă.) 

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
În ceea ce industrie sau industrii nu doriți să lucrați? (Este posibil să nu știți toate potențialele 

industrii încă, scrieți mai jos cele la care vă puteți gândi, de exemplu, Cleantech, clădire verde, 
consultanță etc.) 

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
În cadrul acestor industrii, la ce tipuri specifice de companii te uiți? (De exemplu, dacă ați 

indicat Cleantech, companiile ar putea include eoliană, solară, biodiesel, etc.) 
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Ai văzut locuri de muncă postate ca cel (e) pe care îl doriți? Unde? 

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Dacă nu, cum ai putea crea acest loc de muncă singur? (Gândiți-vă dacă ați putea începe 
propria afacere, pentru a primi două locuri de muncă part-time, etc.) 

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Ce tip de compensații și beneficii căutați? Care este minimul pe care le-ar putea face și cu 
care a-ți fi fericit? 

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_ 
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Dacă să faci o tranziție, care sunt locurile de muncă (cu normă întreagă sau part time) pe care 
le-ai putea ocupa ca pași intermediari pentru o mai bună poziție în vederea găsirii locului de muncă 
ideal? 
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Țintește Căutarea ta  
Deși există o lume de posibilități acolo, acest exercițiu va ajuta să definiți o idee de ceea ce 

vrei să faci; câmpul sau câmpurile care vă interesează; experiența și și formarea pe care le aveți deja, 
precum și ceea ce va necesita domeniul de interes; în cazul în care doriți să lucrați. Chestionarul de 
mai sus vă va ajuta să dați seama, și există multe publicații și resurse online disponibile pentru a vă 
ajuta să identificați cele mai bune locuri de muncă pentru dvs. 

 
Faceți propria cercetare  
Aflați cât de mult se poate despre organizația sau organizațiile de care sunteți interesat 

pentru lucru. Pe lângă vizitarea site-ul Web al fiecărei afaceri, caută informații independente despre 
companie sau non-profit pentru o imagine mai echilibrată. 

 
Reţea de contacte 
Cele mai multe locuri de muncă nu sunt postate. Discutați cu prietenii și rudele și aflați dacă aceștia 

lucrează în locuri de muncă similare cu cel pe care îl doriți – sau dacă cunosc pe cineva care o face, persoane de 
contact în domeniile preferate și să ceară un interviu informațional. Cei mai mulți oameni vor fi fericiți să vă 
spună despre munca lor, daca le respectați timpul lor și veniți bine pregătit. Gândiți-vă la toate celelalte căi de 
rețele deschise pentru tine, cum ar fi colegi de colegiu sau absolvent de școală, profesori, contacte ocazionale și 
colegii profesionale, și să le cereți pentru clienți potențiali sau sugestii. 

 

Promovează-te 
Dacă nu te promovezi, nimeni altcineva nu o va face pentru tine. Colecția de de competențe, 

formare, educație, expertiză și interese este ceea ce vă diferențiază de concurență. Este posibil să 
simțiți că experiența dvs. nu este legată în mod direct de locul de muncă verde care vă interesează, 
dar a-ți putea aduce o perspectivă unică de care organizația nu știe că are nevoie - încă. Creați un 
discurs de două minute care explică de ce ești persoana potrivită pentru locul de muncă. Acest lucru 
poate include lucruri cum ar fi acestea: Ați lucrat în industria de durabilitate și înțelegi piața, cererea; 
aveți un grad dublu în studii de afaceri și de mediu; ești un cercetător excelent și scriitor; tu esti bun 
cu oameni, colaborând, și munca în echipă; sau esti bun la brainstorming soluții creative la probleme. 

 
Urmați liniile directoare 
În cazul în care o organizație preferă interogări sau aplicații prin e-mail, poștă sau prin altă 

metodă, asigurați-vă că urmați liniile directoare în timp util. Dați cu un apel telefonic în câteva zile 
sau o săptămână. 

 
Rămâneți flexibil 
Absolvenții de științele mediului lucrează în diverse ocupații cu titluri de locuri de muncă, 

cum ar fi lobby-ist, inginer de siguranță, ecologist, inspector de sănătate publică, și avocat de mediu. 
Locul tău de muncă de vis poate să nu fie disponibil chiar acum, așa că lărgiți perspectiva 
dumneavoastră și alegeți de locuri de muncă ecologice conexe care folosesc aceleași abilități sau 
similare. Ați putea fi în măsură să vă oferiți voluntar, să luați cursuri sau munca cu jumătate de normă 
în acest nou domeniu înainte de a te angaja să lucrezi cu normă întreagă. 

 
Gandește înafara ”cutiei ”corporației 
Jobul de vis verde pe care îl dorești pur și simplu poate să nu fie acolo sau disponibil în locul 

în care îți dorești să trăiești. Noua economie ecologică va avea o multime de camere pentru 
gânditorii inovatori și tipurile de antreprenori care au ceea ce este nevoie să radieze pe cont propriu 
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în calitate de consultanți sau proprietarii de afaceri. Același sfat este valabil și pentru antreprenorii 
verzi ca și pentru cei în orice alt domeniu: faceți propria cercetare. Există cărți și resurse online 
disponibile pe care le puteți utiliza pentru a afla dacă aveți ceea ce este nevoie pentru a merge pe 
cont propriu. Abilitățile, interesele și valorile vă pot ghida, pentru a primi ajutor în domeniul  
afacerilor de-a lungul drumului. 

 
Continuă să evoluezi 
În Kaizen: Cheia succesului competitiv al Japoniei, Masaaki Imai definește Kaizen ca fiind 

„îmbunătățirea ... continuă îmbunătățire în viața personală, viața acasă, viața socială și viața 
profesională.“ 

Companiile folosesc acest principiu pentru a face o schimbare mai ușor și pentru a maximiza 
potențialul angajațiilor. S-ar putea spune că tot mai multe companii aplică Kaizen (indiferent dacă ei 
știu sau nu), pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, redcerea deșeurilor, reciclarea, și 
folosirea de mai puțină energie. Puteți aplica Kaizen pentru traiectoria carierei tale, de asemenea, pe 
măsură ce iei în considerare opțiunile în locuri de muncă ecologice. 

 
Viitorul - locuri de muncă ecologice 
Dacă nu ați observat până acum, ocuparea forței de muncă ecologice este în creștere și 

rapidă. A fi verde nu înseamnă să ne limităm la o nișă. Pentru fiecare specialitate, colegiu major, nivel 
de expertiză și interes de specialitate, pare a fi un loc de muncă verde disponibil, iar dacă nu există 
încă, va fi în curând. Locurile de muncă sunt și vor fi în domenii la fel de diverse precum piața muncii 
în sine.   

Potrivit www.careerbuilder.com, în 2007, primele douăzeci și cinci de locuri de muncă 
ecologice includ: inginer hidrolog, de mediu, profesor de științe, director de strângere de fonduri, 
economist, avocat de mediu, arhitect peisagist, biolog al faunei sălbatice și controlul poluării, inginer. 
Locurile de muncă preocupate de ecologie vor exista în fiecare structură corporativă, și în viitor, acea 
structură va fi verde. 

 
 

2.3 Ce înseamnă ecologia pentru educație și formare 
 
În cazul în care, experții prezic, că în următorii câțiva ani va fi punctul de basculare pentru 

economia verde din întreaga lume, vor fi pregătite companiile cu suficient personal instruit să se 
ocupe de activitatea crescută în locuri de muncă care se concentrează pe durabilitate, comerț eco, 
marketing verde sau oricare dintre celelalte domenii emergente de expertiză? Vei avea competența 
necesară în competențe de mediu și a noilor tehnologii pe care aceste întreprinderi le vor necesita? 

Colegiile și universitățile, centrele de educație pentru adulți, școlile profesionale, școlile de 
afaceri și multe alte instituții de învățământ se pregătesc pentru a instrui noua forța de muncă verde 
pentru sarcinile avantajoase pentru că vom avea nevoie de sute de mii de lucrători noi, nu doar 
pentru a instala panouri solare, dar și pentru a construi ferme eoliene, renovarea unor clădiri vechi 
pentru a fi mai ecologice, și de a face alte sute de locuri de muncă care vor fi vitale pentru industrie. 
Fără programe de formare și de certificare relevante, boom-ul verde se va opri înainte de a galopa. 

Multe versiuni verzi de locuri de muncă comerciale tradiționale, cum ar fi dulgheri, sudori, 
electricieni, instalatori, necesită aceleași sau abilități similare ca și cele pentru ocuparea forței de 
muncă non-verde. Dar unele locuri de muncă ecologice vor necesita o pregătire specială sau 
certificată. În industria construcțiilor, de exemplu, totul de la site-ul de locație pentru construirea de 
design necesită cel puțin un mod proaspăt de a privi aceste roluri de bază, și, probabil, competențe 
suplimentare și de formare. Cunoașterea materialor reciclate, reciclabile și produse în mod durabil și 
utilizarea acestora, standarde mai ridicate pentru izolare, adezivi si vopsele nontoxice, instalarea de 
ferestre speciale si sisteme solare, acoperișuri verzi, și de încălzire geotermală și sistemele de răcire 
sunt doar câteva exemple. 
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Multe colegii și universități din întreaga lume au programe de certificare în construirea 
durabilă. Din fericire, la fel ca și cererea pentru clădiri verzi se extinde rapid, la fel sunt diferite 
niveluri de educație și formare ca răspuns la aceste noi realități ale pieței. 

Practic, o mulțime de munca colegii si unitversități oferă specializări sau programe 
interdisciplinare legate specific de potențiale locuri de muncă ecologice. Fiecare câmp de la 
agricultură la zoologie are o nouă conștiință despre protecția mediului și durabilitate. Domenii 
specifice, cum ar fi arhitectura, inginerie mecanică și electrică, științele biologice și pământ, științele 
de sănătate, și multe altele, oferă instruire directă. 

Facultățile de drept, de asemenea, răspund nevoii de formare juridice în domeniul dreptului 
mediului. Instanțele de judecată au dovedit a fi instrumente esențiale pe câmpul de bătaie verde, și 
este probabil să fie o nevoie tot mai mare de avocați echipați cu abilități de competență de mediu. 

Acum, colegiile comunitate, universitățile, institutele de pregătire tehnică, precum și alte 
instituțiile de învățământ extind programele necesare pentru a dota noua forța de muncă verde, cu 
cunoștințele și abilitățile cu care vor trebui să conducă drumul cu afaceri neobișnuite. Ele dovedesc 
că un angajat în orice domeniu - inclusiv tu - poate fi un agent al schimbării pentru bine, făcând bani 
precum și un impact pozitiv în lume. 

Capitolul 3: Competențe verzi 

3.1 Cererea de competențe pentru a genera locuri de 
muncă ecologice 

 
În ultimii ani, luând în considerare strategii de creștere și locuri de muncă ecologice verzi, 

adoptarea schimbărilor climatice și de atenuare a politicilor au devenit din ce în ce mai definitorii în 
ceea ce privește schimbarea pentru societăți, economii, întreprinderi, și a lucrătorilor de a trece la o 
economie cu emisii scăzute. Este un fapt cunoscut că „economia cu emisii scăzute de carbon“ se 
referă la o economie bazată pe surse de putere mică de carbon, care au o putere minimă a emisiilor 
de gaze cu efect de seră în biosferă, în special emisiile de dioxid de carbon. Aceste eforturi în vederea 
realizării unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon au un impact asupra politicilor pieței 
forței de muncă și de dezvoltare, de calificare din cauza mixului de bunuri și servicii produse 
consumate. Prin urmare, progresul în ceea ce privește o creștere ecologică incluzivă necesită 
generarea locurilor de muncă verzi cu aptitudinile aferente forței de muncă ce are responsabilitate 
asupra mediului înconjurător. 

 

3.2 Competențe necesare pentru o economie verde: 
 
După cum a comentat OCDE (2012) competențele au devenit moneda globală a secolului 21. 

Fără competențe adecvate, în economie nu se poate realiza o creștere ecologică și nu poate genera 
locuri de muncă ecologice, care să accelereze procesul de creștere favorabilă incluziunii. 

„Îndemânare“ are multe înțelesuri și sinonime, cum ar fi capacitate, competență, aptitudini și 
talent. Când economiștii, sociologii, tehnocrații și psihologii vorbesc despre „calificare“, ei par de 
multe ori a vorbi despre lucruri diferite. În special atunci când abilitățile sunt utilizate în discuțiile de 
acțiuni sociale și economice din secolul prezent, acestea pot fi întâlnite ca „o calitate personală“, care 
are următoarele trei caracteristici de bază și acest concept a fost numit ca si concept „PES“, așa cum 
este detaliat în fig. 1 
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Fig: 1: „PES“ conceptul de calificare 

Sursă: OCDE (2012) Ce este de calificare? O sinteză interdisciplinară. 

În economiile neoclasice, abilitatea este una dintre principalele componente ale capitalului 
uman. Educația și formarea sunt investiții în acumularea de competențe. Experții susțin că 
achiziționarea, evaluarea și utilizarea de calificare sunt procese determinate social. Acest lucru 
implică faptul că dobândirea de competențe este condiționată de atitudini și așteptări, care sunt 
imprimate cu normele sociale, în timp ce posibilitățile de dobândire de calificare sunt circumscrise de 
clasă socială. Utilizarea de competențe în cadrul organizațiilor este afectată de calitatea relațiilor de 
muncă și de strategia de management, care este determinată cultural. 

Într-o economie verde, tranziția și schimbările structurale au nevoie de provocări specifice, 
industrii specifice, precum și competențe specifice și politici specifice verzi pentru dezvoltarea de 
calificare. O evaluare a competențelor necesare într-o economie ecologică se va face la: 

 
1. Impactul economiei verzi pe piața forței de muncă pentru care o analiză completă și 

integrată a modului de creștere verde schimbă cererea de forță de muncă și cerința de competențe 
la locul de muncă. 

2. O coordonare mai bună este necesară între piața muncii și politicile de calificare cu 
alte politici de creștere verzi, cum ar fi politicile de mediu și inovare eco. 

3. Politicile pieței forței de muncă și de calificare trebuie să fie încorporate în politicile 
sectoriale mai largi, cum ar fi inițiativele pentru a dezvolta noi sectoare verzi sau pentru a ajuta 
sectoarele existente să fie ecologice și durabile. De exemplu, promovarea construcțiilor eficiente 
energetic. 

4. Ecologizarea locurilor de muncă existente afectează cu siguranță, o mare parte din 
numărul lucrătorilor, în special în sectoarele forței de muncă intensivă, cum ar fi construcțiile și 
agricultura. Prin urmare, trebuie să fie integrate și prevăzute cu posibilități de reținere, astfel încât să 
fie absorbite în metodele de producție în schimbare, pentru care este necesară dobândirea de noi 
competențe ecologice o formare profesională continuă. 

5. Promovarea locurilor de muncă de înaltă calitate în această tranziție și schimbări 
structurale, o mare atenție trebuie să se acorde spre dreptul lucrătorilor pentru că locurile de muncă 
verzi generate sunt locuri de muncă formale și neapărat este nevoie de un dialog social extrem și 
trebuie respectate standarde minime pentru locurile de muncă. 

 

3.2.1 Cei 6 piloni 
 
Potrivit unui exercițiu de „previziune“, există șase piloni de schimbare a impactului 

determinați de cererea de competențe într-o economie verde, așa cum se arată în fig. 2 
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Figura: 2: Conducătorii auto Șase cererii de competențe ecologice 

Sursa: Institutul pentru viitor (2011) Raport privind activitatea viitoare Skills-2020 
 

Cererea de competențe necesare într-o economie mai ecologică poate fi rezumată în felul 
următor: 

 

Piloni  Prioritate 
Domenii / 
sectoare 

Cerința de competențe pentru 

1. Longevitate 
extremă 

Nevoile și cerințele unei populații în curs de îmbătrânire 
și orientarea persoanelor către un stil de viață mai sănătos și 
abordări holistice a ceea ce mănâncă, cum lucrează și cum 
trăiesc, și o mare parte din viața lor de zi cu zi din perspectiva 
sănătății. 

2. Dezvoltarea 
mașinilor și 
sistemelor 
inteligente 

Oamenii și relația lor cu mașinile, care intră în procesul 
de producție, predare, luptă, securitate și, practic, în fiecare 
domeniu al vieții umane. O nouă generație de sisteme automate 
care înlocuiește oameni și crește abilitățile și competențele 
umane. 

3. Lumea 
computațională 

Era „totul este programabil“. Interacțiunea cu date, 
vedea modelelor în date, baze de date și folosirea datelor pentru 
a proiecta rezultatele dorite. 

4. Noua ecologie 
media 

Aptitudini sofisticate pentru noile tehnologii multimedia 
care se conturează în jurul tehnologiilor multimedia. Dezvoltarea 
de noi limbaje de comunicare. 

5. Organizații 
Superstructurate 

Înlocuirea teorii organizaționale/tradiționale de domenii 
cum ar fi design de joc, neuroștiințe și psihologia fericirii. Aceste 
câmpuri cer un nou set de instrumente și metodologii de 
formare și formează tipurile de organizații sociale, economice și 
politice cu care oamenii se obișnuiesc. Tehnologiile sociale 
conduc noi forme de producție și crearea de valoare. 

6. Proces de 
globalizare mai 
eficient 

Trecerea către schimburi mai mari și de integrare dincolo 
de granițele geografice. Crearea locurilor de muncă, inovație și 
puterea politică nu ar fi un monopol al țărilor dezvoltate. 
Resursele și infrastructura - țările în curs de dezvoltare ar domina 
într-o lume extrem de conectată la nivel global. 
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3.3 Măsuri de dezvoltare a abilităților pentru economia 
ecologică 

a) O mai bună înțelegere a legislației de mediu, nu numai din perspectiva cerințelor legale 
impuse companiilor, dar, de asemenea, (și în funcție de mulți factori, cel mai important lucru), pentru 
a înțelege motivele pentru care aceste reguli și legi sunt impuse ca răspuns la problemele de mediu. 

b) capacitate mai bună de comunicare, cu scopul de a crea conștientizarea problemelor de 
mediu și un sentiment de cooperare în rândul lucrătorilor printr-o perceție mai „verde“ în ceea ce 
privește dezvoltarea procesului de producție într-un mod „de jos în sus“, mai degrabă decât a impus 
„de sus în jos “(unul dintre specialiști face referire la conceptul de«abilități de comunicare non-
violentă»pentru a stabili un comportament de cooperare în rândul lucrătorilor). 

c) Capacitatea generală de a înțelege știința, pentru a înțelege procesul de degradare a 
mediului în ansamblul său și de a dezvolta o educație completă de mediu. 

Calitatea slabă a învățământului general brazilian a fost menționată ca principalul obstacol în 
acest proces, dar a fost subliniat faptul că „aducerea problema științifică mai aproape de realitatea 
muncitorească“, a fost un mijloc mai eficient de a asimila competențe specifice decât pur și simplu 
încercarea de a impune fără a le conferi în continuare înțelegerea de ce acest lucru trebuie să fie 
făcut. 

d) au fost ridicate probleme științifice specifice, în special cu privire la efectele asupra 
mediului ale acțiunilor antropologice și consecințele economice, sociale și de sănătate ale proceselor 
care duc la degradarea mediului. 

e) O noțiune mai clară a conceptului de cetățenie a fost, de asemenea, subliniată având în 
vedere că munca durabilă precede cetățenia în mediul înconjurător. Unii dintre specialiști au afirmat 
că aceste concepte nu ar trebui să fie introduse numai în învățământul profesional sau superior, ci și 
în educația de bază (în școlile primare și secundare), ca un proces de creștere a gradului de 
conștientizare și promovare a cetățeniei de mediu. Specialiștii cred că formarea de profesioniști 
calificați pentru a ocupa locuri de muncă ecologice este importantă tocmai din cauza lipsei de 
calificări de mediu. 

 

3.4 Lista abilităților ecologice 
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Nivelul 
1 

Nivelul 2 Nivelul 3 

1. 
abilități de 
proiectare 

Eco-Design Proiectare pentru dezasamblare, proiectare 
pentru reciclabilitate, proiectare pentru mediu, proiectare 
pentru utilizarea eficientă a energiei, legislația și 
conformitatea cu reglementările 

Producție verde Respectarea legislației și reglementărilor, 
integrarea deșeurilor de proces 

Specificațiile 
materialelor 

 

Evaluarea ciclului 
de viață / costul 

 

2. 
abilități de 
deșeuri 

cuantificarea și 
monitorizarea  
deșeurilor 

Calculul producerii deșeurilor, bilanțul masei, 
auditul deșeurilor 

Studii asupra 
procesului 
deșeurilor 

Analiza fluxului de materiale / substanțe, resurse 
de cartografiere utilizare, evaluarea ciclului de viață 

Sisteme de 
gestionare a 
deșeurilor 

Stabilirea de obiective, respectarea legislației și 
reglementărilor, sistemele de colectare, segregare, 
managementul ciclului deșeurilor, punerea în aplicare a 
celor 3R (reducere, refolosire, reciclare), gestionarea 
deșeurilor periculoase, cerințele de depozitare a 
deșeurilor, / campanii de comunicare de punere în 
aplicare 

Reducerea 
deșeurilor 

simbioză industrială, integrarea deșeurilor de 
proces 

Tehnologia 
deșeurilor 

Reciclarea 

3. 
abilități de 
energie 

minimizarea 
energiei 

programe de reducere de energie, de recuperare 
a căldurii și refolosire, tehnologii eficiente din punct de 
vedere energetic, practici  tehnologii eficiente din punct 
de vedere energetic, comunicare / campanii de punere în 
aplicare, îmbunătățirea alocării de capital și scheme 

Sisteme de 
management al 
energiei 

Stabilirea de obiective, , respectarea legislației și 
reglementărilor, sarcini pe bază de energie și sarcini 
variabile, audit de revizuire a energiei, / campanii de 
comunicare și de punere în aplicare 

cuantificare și 
monitorizare a 
energiei 

Monitorizarea și direcționarea în funcție de 
raportare, utilizarea datelor o jumătate de oră, utilizarea 
de sub-metri, date de logare pe bază de calculator și 
sisteme de gestionare a energiei, sisteme software de 
manipulare a datelor energetice 

Costurile de 
energie și de 
comercializare 

piețele de energie și de stabilire a prețurilor, 
sisteme de comercializare a carbonului, acorduri de 
taxare, schimbările climatice, evoluția prețurilor energiei, 
alocarea îmbunătățită a capitalului, petrol de vârf și 
impactul asupra aprovizionării cu energie și a prețurilor 

(RE) tehnologii de 
energie 
regenerabilă 

Solară, eoliană, biomasă, căldură și putere 
combinate, fotovoltaice, pompă având ca sursă de căldură 
solul, pompe de căldură pe bază de aer, hidro, hidrogen, 



16 
 

pile de combustie, integrarea în rezerva de energie 

Tehnologii non-
regenerabile 

Nucleară, incinerare cu recuperare de energie, 
tehnologii curate de combustibili fosili, sechestrarea 
carbonului, pierderile de energie 

4. 
abilități de apă 

Reducerea utilizării 
apei și reutilizarea 
sa 

Apa gri, colectarea apei, recuperarea apelor uzate, 
reciclare, în cascadă, recuperarea apei/deșeurilor, 
tratarea apelor reziduale, deshidratarea nămolului, 
detectarea scurgerilor 

Sisteme de 
management al 
apei 

Stabilirea de obiective, respectarea legislației și 
reglementărilor, auditul apei, recizuirea consumului de 
apă, / campanii de comunicare de punere în aplicare 

cuantificarea și 
monitorizarea 
apelor 

Sub-contorizare, colectarea datelor, calcule de 
utilizare a apei 

5. 
Abilități în 
ceea ce 
privește 
clădirile 

Managementul 
energiei clădirilor 

Monitorizarea și direcționarea în funcție de 
raportare, utilizarea datelor o jumătate de oră, utilizarea 
de sub-metri, date de logare pe bază de calculator și 
sisteme de gestionare a energiei, sisteme software de 
manipulare a datelor de energie, construirea de evaluare 
a energiei 

Integrarea energiei 
din surse 
regenerabile 

Fotovoltaice, turbine eoliene, căldură și energie 
combinate, celule de combustibil 

constructii 
eficiente energetic 

Izolație (peretele cavității, pod, documente), 
respectarea de reglementare, încălzire pasivă, 
reglementările în domeniul construcțiilor 

Administrarea 
incintelor 

Construirea unor sisteme de gestionare a energiei, 
gestionarea și întreținerea apei, gestionarea deșeurilor 

Calcularea 
eficienței 
energetice a 
clădirilor și 
nivelului de carbon 

U valoare calcule, construirea de evaluare 
energetică, evaluarea nivelului de carbon 

6. 
aptitudini de 
transport 

tehnologii de 
minimizare a 
impactului 
transporturilor 

Vehicule hibride, biodiesel, vehicule electrice, 
vehicule eficiente din punct al consumului de combustibil 

procese de 
minimizare a 
impactului 
transporturilor 

Strategii alternative de transport, campanii de 
comunicare / implementare, scheme de car-sharing, 
planificarea transportului public, punerea în aplicare a 
transportului public, planificarea ciclului de rețea, 
implementarea ciclului de rețea, modelarea transportului 

managementul 
transporturilor în 
afaceri 

modelarea transportului, planificarea și 
gestionarea rutelor, distribuție și sistem de colectare 

7. 
competențe 
Materiale 

aprovizionare Surse de materiale cu emisii reduse de energie, 
surse de materiale cu kilometraj scăzut, reciclate 
(materiale secundare), extracția materiilor prime eficiente 
energetic, simbioză industrială, kilometraj de transport 

Achiziții și selecție Utilizarea și proprietățile materialelor cu consum 
redus de energie și a materialelor reciclate, simbioză 
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industrială, cu emisii reduse de carbon și eficiente din 
punct de vedere al achiziției resurselor, impactul  
schimbărilor climatice asupra costurilor privind achizițiile 
materiale 

utilizarea 
materialelor și 
cuantificarea 
impactului 

calcule de utilizare a materialelor, evaluarea 
ciclului de viață și calcularea costurilor 

Sisteme de 
management 

Planificarea utilizării materialelor, fluxul 
procesului de proiectare și implementare a materalelor cu 
consum scăzut de energie, procesul de proiectare eficient 
din punct de vedere energetic și punerea în aplicare 

Impact și 
minimizarea 
utilizării 

Evaluarea ciclului de viață și de calculare a 
costurilor, implementarea proceselor eficiente din punct 
de vedere  energetic, analiza fluxurilor de materiale 

8. 
Competențe 
financiare 

modele de 
investiții 

Modele de tehnologii de investiții energetice, 
modele de investiții a derivaților de carbon, calculul de 
amortizare / randamentul investițiilor 

modele financiare 
alternative/noi 

de comercializare a carbonului, schema UE de 
comercializare a emisiilor, alocații de capital îmbunătățite 

Cuantificarea 
impactului 
schimbărilor 
climatice 

Evaluarea impactului schimbărilor climatice 
asupra finanțelor de afaceri, impactul schimbărilor 
climatice asupra disponibilității materialelor și a costurilor, 
neutralitatea de carbon și de cost / oportunități asociate, 
modele de risc / evaluare oportunitate pentru adaptare și 
atenuare, riscurile de asigurare / oportunitățile unei 
economii cu emisii reduse de carbon 

Principiile 
economiilor cu 
resurse eficiente și 
cu emisii reduse de 
carbon 

 

Principiul: poluatorul plătește, externalități 

Instrumente 
pentru economii cu 
resurse eficiente și 
cu emisii reduse de 
carbon 

Acordurile  Levy privind schimbările climatice, 
îmbunătățirea alocării capitalului, analiză cost - beneficiu, 
emisii reduse de carbon și achiziții eficiente din punct de 
vedere al resurselor resurse 

9. 
abilități de 
management 

Evaluarea 
impactului 

Calcularea energiei utilizate , calcule de utilizare a 
apei, calcule de producție a deșeurilor, calculede 
măsurare a emisiilor de carbon 

Planificarea afacerii Planificarea RE, planificarea emisiilor reduse de 
carbon, integrarea RE și emisiilor reduse de carbon în 
cicluri de planificare a afacerilor, riscurile schimbărilor 
climatice, adaptarea la schimbările climatice și atenuarea 
răspunsurilor (ca parte a managementului riscului în 
afaceri), înțelegerea emisiilor scăzute de carbon și a 
cerințelor de competențe pentru eficiența utilizării 
resurselor și planificarea pe termen lung 

creşterea gradului 
de conștientizare 

campanii de comunicare / implementare 
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Sursa: Pro Enviro: Competențe pentru emisii reduse de carbon și resurse pentru o economie 

eficientă (LCREE), Raport pentru DEFRA (2008). 
 

 

Capitolul 4: Energia verde/ecologică 

4.1 Ce înseamnă energie verde pentru locurile de muncă 
ecologice? 

 
Cu toții o utilizăm. Cu toții o pierdem. Stilul nostru de viață actual și tehnologiile o înfulecă 

așa încât nu exista nici mâine. De la mașini, calculatoare și sobe de bucătărie la televizoare, cuptoare, 
și fabrici, practic tot ceea ce folosim și de care avem nevoie este o anumită formă de energie. 
Întreprinderile, și mai ales capitaliștii de risc, acum recunosc necesitatea și potențialul economic 
enorm de surse alternative de energie, iar banii curg în idei verzi. 

Expansiunea nu se limitează doar la locurile de muncă din industriile care produc aceste 
forme de energie alternativă. Mașini, frigidere, telefoane mobile, și orice altceva care utilizează 
energie vor fi reutilate pentru a utiliza mai puțină. Acestea creează locuri de muncă pentru cei care 
visează, priectează, și constuiesc aceste produse noi, extrem de eficiente energetic. Potențialul de a 
rezolva problema energiei este acolo, cu toate acestea, și soluțiile vor veni din mai multe surse. 

Dar daca esti pasionat de energie din surse regenerabile, locurile de muncă verzi sunt acolo, 
multe dintre ele implică cercetare inovatoare și de dezvoltare, precum și de fabricație, distribuție, 
instalare și întreținere, toate acestea vor păstra piața locurilor de muncă verde ocupată de zeci de ani 

Managementul 
oportunităților 

Identificarea oportunităților în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de carbon și eficiența resurselor, 
analiza cost-beneficiu 

Managementul 
riscului 

Identificarea riscurilor în ceea ce privește deficitul 
de emisii scăzute de carbon și de resurse, analiza cost-
beneficiu 

Gestionarea zilnică achiziții eficiente a resurselor cu consum redus de 
carbon și integrarea de competențe în domeniul 
consumului redus de carbon și eficiența resurselor, 
verificarea antecedentelor, sisteme de management, 
emisii reduse de carbon și  cerințele de abilități de 
utilizare eficientă a resurselor pentru recrutare 

10. 
Aptitudini de 
elaborare a 
politicilor și 
strategiilor 

 

Construirea 
masterplanurilor 
de mediu și  
implementarea 
acestora  

amenajarea teritoriului cu emisii reduse de 
carbon, planificarea așa încât să nu existe deșeuri, 
planificarea eficientă a resurselor, ținând cont de emisii 
reduse de carbon și un design urban eficient al utilizării 
resurselor, reglementările în domeniul construcțiilor, 
planificarea transportului public și punerea în aplicare, 
planificarea și implementarea de ciclului de rețea 

Strategia de 
dezvoltare 

Evaluarea impactului și modelare, principiile de 
eficiență a resurselor și emisii reduse de carbon 

Implementarea 
strategiei 

Înțelegerea nevoilor de competențe pentru 
managerii de resurse umane, emisii reduse de carbon și 
eficiente din punct de vedere al approvizionării, creșterea 
gradului de conștientizare / abilități de comunicare 
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de acum încolo. Chiar si cu avansuri in etanol si biodiesel, este posibil ca transportul pe motor electric 
la sol este de viitor. Această presiune crescută va trebui să fie luată din alte surse decât arderea 
cărbunilor sau de centrale nucleare. Pe termen scurt, etanolul pe bază de porumb etanol va continua 
să creeze locuri de muncă, dar dacă privim pe termen mai lung, perspectivele sunt mai luminoase în 
industria energiei solare, eoliene, marine și biomasă. 

Noi oportunități se deschid în sectorul privat pentru solicitanții de locuri de muncă care sunt 
pasionați de durabilitate, cunoștințe despre energia regenerabilă și eficiența energetică, și dornici de 
a ajuta corporațiile să privească dintr-o perspectivă ecologică. Multe companii nu asteaptă să vadă ce 
le va cere guvernul să facă; acestea creează propriile posturi verzi. Cerințele pentru aceste locuri de 
muncă sunt: orientarea spre risc, spiritul antreprenorial care poate să ia inițiativa, să construiască și 
să conducă o echipă, de cercetare și de a evalua cele mai recente date de cercetare și dezvoltare și 
investiții în energia solară, eoliană și alte tehnologii inovatoare, colaborarea cu experți cu 
competențe diverse, orientarea energie din surse regenerabile al companiei. Bune abilități de 
comunicare, precum și abilitatea de a distila concepte tehnologice complexe, pentru un public 
netehnic sunt o necesitate. Ai avea nevoie de cel puțin o diplomă de licență în inginerie, cu un master 
sau doctorat de multe ori de preferat, plus o experiență de mai mulți ani în gestionarea echipelor de 
inginerie și de dezvoltare. 

 

4.2 Energie solară 
 
Lumina soarelui este cea mai abundentă resursă de energie de pe Pământ. Potrivit Uniunii 

Oamenilor de Stiință, toată energia stocată în rezervele de cărbune, petrol și gaze naturale ale 
Pământului este compensată de energia de la douăzeci de zile de soare pe suprafața Pământului. 

Dacă lucrați în străinătate sau ați dori, energia solară este o modalitate de a merge. World-
Watch Institute a raportat conectarea la energia solară, cea mai rapidă creștere tehnologică de 
energie din lume, a crescut cu 60 la sută din 2000 până în 2004. Un studiu realizat în comun de către 
Greenpeace și Asociația Europeană a Industriilor Fotovoltaice (EPIA; www.epia.org) a constatat că în 
cazul în care 205 gigawati de capacitate fotovoltaică au fost în vigoare până în 2020, energia solară ar 
putea oferi două milioane de locuri de muncă la nivel mondial. 

Viitorul locurilor de muncă în sectorul solar este extrem de luminos, vor exista mai multe 
locuri de muncă pentru ingineri electrici și mecanici pe măsură energia solară crește. Un studiu din 
2007 de ASes prezice o creștere de la 10 la 12 la sută în aceste locuri de muncă în următorii zece ani. 
În funcție de locul de muncă, ar putea fi responsabili pentru proiectarea, modelarea și efectuarea de 
simulări pe calculator și analize ale componentelor structurale ale panourilor solare, cum ar fi 
conectori de înaltă fiabilitate; Sisteme generatoare solare; heliostats (dispozitive care urmăresc 
mișcarea soarelui); sprijinirea structurilor; sau alte dispozitive. Pozițiile de inginerie mecanică vor 
testa modele pentru performanțe optime, pentru care va trebui să aibă cunoștințe de materiale și 
tratamente aplicabile, cum ar fi Galvanizarea, și, probabil, competențe în proiectarea mecanică, 
utilizând software-ul, cum ar fi SolidWorks. 

 

4.3 Energie eoliană 
 
De la navele care navighează la morile de vânt medievale la pompele de apă cu energie 

eoliană, care încă predomină zona rurală americană, oamenii au găsit mult modalitati de a valorifica 
vântul pentru utilizarea liberă a energiei. Dezavantajul, desigur, este faptul că vântul nu bate tot 
timpul sau în toate locurile. Nu va costa nimic pentru a simți vântul, dar nu același lucru se poate 
spune că despre transformarea vântului în energie electrică utilizabilă. Energia eoliană este deja 
competitivă cu cărbunele ieftin, forma cea mai poluantă a producției de energie, dar are alte 
obstacole: 
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 Mulți oameni găsesc fermele eoliene inestetice, ceea ce face dezvoltarea de site-uri 
urbane aproape imposibilă.  
 Lamele gigantice pot răni și ucide păsări. (Acest lucru a fost rezolvat în mare măsură 
de îmbunătățire, amplasare și tehnologie.) 
 Energia electrică produsă în perioadele cu vânt nu poate fi stocată cu ușurință pentru 
zilele în care nu bate vântul.  
 Energia electrică trebuie să fie transmisă de la turbine acolo unde este nevoie.  
 Încălzirea globală poate modifica modelele de vânt, iar astfel afectează amplasarea 
viitoarelor instalații eoliene și eficiența celor deja construite. 

Companiile de energie electrică, întreprinderile mari, și guvernul au remarcat direcția în care 
suflă vântul. Energia eoliană este una dintre cele mai promițătoare și cu cea mai rapidă creștere sursă 
de energie regenerabilă în prezent, accelerată de sprijin politic puternic în aproximativ jumătate din 
state, dar și de mirajul energiei eficiente din punct de vedere al costurilor. 

În cazul în care tehnologia eoliană se extinde cum era de așteptat, aceasta va crea zeci de mii 
de locuri de muncă. Unele calcule indică faptul că fiecare noi 1000 de megawati de energie electrică 
generată de energia eoliană creează 3.500 de locuri de muncă pentru fabricarea ei. Orice fel de locuri 
de muncă vor fi necesare, de la climatologi și ingineri pentru electricieni și grefieri de transport 
maritim. 

Există multe, multe locuri de muncă implicate în fabricarea de turbine eoliene. Inginerii 
Junior realizează studii, alegerea amplasamentului, studii de fezabilitate, evaluări tehnologice noi, 
modele conceptuale și estimări ale performanței. Angajatorii vor să vadă un master - mai ales în 
administrarea afacerilor. 

Ingineri de măsurare proiectează, pun în aplicare și gestionează diverse teste și măsurători 
ale turbinelor eoliene; instalarea și calibrarea unor astfel de sisteme în domeniu; și analizează și 
evaluează datele. Vei avea nevoie de o diplomă de licență în inginerie electrică sau mecanică pentru 
aceste locuri de muncă. Ingineri mecanici, cu o licență în inginerie mecanică, lucrează pe proiecte de 
design pentru a dezvolta și a optimiza noi sisteme de turbine eoliene și turn pentru incluzând analize 
pentru performanță. 

 

4.4 Energie geotermală 
 
Nu toată lumea trăiește într-o zonă de activitate tectonică ridicată, în apropierea unei surse 

de energie geotermală, astfel incât cercetatorii caută alte metode de a capta această energie. 
Progresele în tehnologii de foraj și de explorare în ultimii douăzeci de ani au dat sisteme artificiale de 
inginerie care pot emula cele mai bune rezervoare hidrotermale din lume. 

Energia geotermală în România este localizată, în principal, în partea de vest a țării, în 
regiunea Banatului și partea de vest a Munților Apuseni, cu cea mai importantă sursă situată în 
județul Bihor, în special în jurul orașului Oradea, care a utilizat energie geotermală pentru mai mult 
de o sută de ani. Teoretic, România are a treia cea mai mare capacitate geotermală potențială în 
Europa, după Grecia și Italia. 

Potențialul geotermal excelent din Ungaria este bine-cunoscut. Producția de energie 
geotermală a țării a fost utilizată pentru alimentarea cu energie termică directă, cu cea mai mare 
parte a apei termale folosite in spa-uri. Ungaria are o educație puternică în folosirea energiei 
geotermale, și în ciuda recesiunii, astfel de cursuri sunt încă date. În 23 de locații există încălzire cu 
apă termală, de exemplu în Hódmezővásárhely, Szeged, Miskolc și Szentlőrinc. 

Cu toate acestea, energia geotermală are un potențial ridicat de locuri de muncă ecologice în 
atât în centralele electrice cât și în pompe de căldură din cauza numeroaselor proiecte noi în curs de 
dezvoltare. Aceste locuri de muncă includ cele necesare în mod tradițional pentru a construi, opera, 
și a menține centrale electrice, cum ar fi dulgheri, electricieni, operatori buldoexcavatoare, ingineri, 
mașiniști, pipefitters, instalatori și sudori. 
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4.5 Energie din biomasă 
 
Creșterea rapidă a prețurilor la benzină la începutul secolului al XXI-a a concentrat atenția 

publicului mai mult asupra surselor de energie pe bază de biomasă ca o soluție la problema 
energetică. Biomasa include materiale pe bază de plante și animale, cum ar fi culturile, reziduurile de 
recolte, pomi, grăsimi animale, subproduse și deșeuri. Biocombustibili pe bază de plante provin dintr-
o serie de culturi, cum ar fi orz, porumb, soia și semințe de muștar, și din copaci cu creștere rapidă, 
cum ar fi salcie sau sweetgum. Ele pot fi realizate din ierburi perene. Ele pot proveni, de asemenea, 
din reziduurile de plante care sunt folosite pentru alte lucruri, cum ar fi deșeuri de cherestea și hârtie 
(biomasă materii prime) și resturi vegetale; metanul emanat de halde și stațiile de epurare și chiar 
uleiul de gătit folosit. 

Bioenergia nu este pur verde, cu toate acestea. Este nevoie de apă, terenuri și alte resurse 
pentru a produce arderea biocombustibililor pentru a elibera gaze cu efect de seră în atmosferă, de 
asemenea. Biocombustibilii ocupă terenurile agricole, care ar putea fi utilizate pentru producția de 
alimente și pot conduce la creșterea prețurilor la produsele alimentare. 

Potențialul de locuri de muncă în biomasă este deosebit de interesant, deoarece poate 
reduce decalajul urban / rural. În zonele rurale, nu numai că va fi stimulată cererea de locuri de 
muncă în agricultură, dar va fi, de asemenea și necesitatea de a construi, opera, și de a menține 
facilități de producție. În locații urbane, locurile de muncă variază de la colectarea uleiurilor uzate de 
fabricație și de construcții la oportunități asociate cu facilități de producție de etanol și biodiesel. 
Producătorii de componente vor trebui să facă piesele care urmează să fie utilizate în instalațiile de 
etanol și biodiesel, iar fabricile vor trebui să fie construite și exploatate. 

 
Etanol 
Cele mai multe mașini funcționează cu un amestec de benzină-etanol, care include circa 10 

procente etanol. Multe mașini sunt acum fabricate cu capacitate flexibilă de combustibil, care le 
permite să ardă până la 85 procente de etanol. 

Producția de etanol din porumb este suspectă în multe cercuri verzi, din cauza energiei 
utilizate, aplicarea îngrășămintelor, epuizarea solului și scurgerile, precum și alte elemente de 
porumb în creștere, care pot dăuna mediului înconjurător. Deși este adevărat că etanolul din porumb 
a devenit politic popular, și nu pare să existe nici o îndoială că există un câștig net de energie - ceva în 
intervalul de 15 la sută, în comparație cu combustibilii fosili - etanolul este mai scump decat benzina, 
si masina nu poate călători până la un galon de biocombustibil. 

 
Biodieselul 
Un combustibil care se execută în motoarele diesel nemodificate în mașini, autobuze, 

camioane, utilaje de constructii, bărci, generatoare, și unități de încălzire de acasă pe bază de de ulei, 
biodieselul este de obicei facut din soia sau ulei de canola. Acesta poate fi, de asemenea, făcut din 
ulei reciclat de prăjire, randări animale, precum și alte surse de petrol. Dar poate cea mai 
promițătoare materie primă, pe termen lung, sunt algele - un fotosintetizator fenomenal de eficient, 
care produce cantități enorme de petrol pe acru în raport cu alte surse. 

 
Aceste domenii au nevoie de oameni de știință și de cercetare și asistenți specializați în 

bioprocess, microbiologie, inginerie genetică, fermentare, biologie moleculară și chimie bio-organică. 
Pentru aceasta din urmă, ai avea nevoie de o vastă experiență în enzimologie, un doctorat în 
biochimie, chimie, sau o disciplină conexă cu o experiență de cercetare de cel puțin cinci ani, cu o 
experiență suplimentară în industria preferată. 
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Capitolul 5: Transport ecologic 

5.1 Context: necesitatea schimbării 
 

Astăzi, viața în mai multe orașe din Europa este saturată, zgomotoasă și poluată. Dacă nu 
reușesc să găsească una dintre puținele zone relativ izolate pentru pietoni, străzile sunt adesea pline 
de trafic, care abia se mișcă. Mașini, de multe ori cu o singură persoană stând în scaunul șoferului, 
ocupă cea mai mare parte a spațiului rutier. Numărul tot mai mare de camioane de livrare apare pe 
drumuri laterale și blochează accesul pietonilor și bicicliștilor atunci când fac lucrările. Pistele pentru 
cicliști - în cazul în care acestea există - sunt blocate de mașini parcate sau sunt pline de mașini care 
ignoră marcajele rutiere. Pistele pentru cicliști de multe ori se termină la intersecții - unde pericolul 
pentru bicicliști este cel mai ridicat - lăsând bicicliștii să se descurce singuri, la semafoare. Pasagerii 
stau frustrați în autobuze blocate în trafic aglomerat. 

Din ce în ce mai mult, autoritățile orașului recunosc că există o nevoie pentru a schimba 
modul în care folosim spațiul urban limitat, în timp ce, în același timp trebuie reduse poluarea și 
zgomotul. În multe orașe, centrul și străzile comerciale principale sunt pietonale. Pistele pentru 
biciclete sunt puse în rețelele de ciclu planificat, în timp ce autoritățile orașului încearcă să încurajeze 
oamenii. Orașele ajută transportul public să fie mai rapid și impune operatorilor să utilizeze autobuze 
mai puțin poluante. 

În timp ce în unele orașe, astfel de acțiuni sunt extinse, în altele sunt izolate într-un mediu 
urban, care este încă dominat de mașină. Viziunea spre care orașele se orientează este una spre 
mobilitatea durabilă, în care sistemul de transport funcționează în mod egal pentru toți utilizatorii săi 
și unde acesta nu funcționează în conflict cu mediul înconjurător. 

5.2 Mobilitatea durabilă: ce înseamnă? 
 

Realizarea mobilității durabile presupune că sunt îndeplinite o gamă largă de obiective. 
Aceasta înseamnă că există un sistem de transport care are de la zero sau minim impact asupra 
mediului și care nu are - sau minim - impact social și economic negativ și în același timp, satisface 
nevoile sociale și sprijină o economie durabilă. 

Sistemul de transport permite, de asemenea, activități care contribuie la sănătatea 
economiei și bunăstarea societății în general. Din punct de vedere economic, transportul ar trebui să 
fie livrat cât mai eficient posibil, precum și să îndeplinească condițiile de mediu și sociale care au fost 
deja menționate mai sus. Utilizarea ineficientă a vehiculelor de transport și a infrastructurii de 
transport nu este doar un lucru rău pentru mediul înconjurător, dar este, de asemenea, rau și pentru 
economie. Congestionarea este un exemplu bun. Deși nu ar avea sens economic sau de mediu pentru 
a elimina congestionarea, la nivelurile actuale, în special în multe zone urbane, aglomerația 
generează costuri semnificative pentru economie și mediu. Un sector de mobilitate durabilă trebuie 
să consolideze o economie durabilă reducând în același timp ineficiențele care dăunează economiei 
și mediului înconjurător. 

De exemplu, transportul mărfurilor pe calea ferată diesel este deja de opt ori mai eficient 
energetic decât același transport cu camioanele diesel, iar transformarea sistemului feroviar în 
energie electrică ar fi de două ori mai eficientă energetic. În cel mai rău caz - în care toată energia 
electrică provine din surse pe bază de cărbune - sistemul va emite două treimi mai puțin dioxid de 
carbon pe milă decât cel alimentat de combustibil diesel, si ar costa de cinci până la șase ori mai 
puțin. 

5.3 Cum să ajutăm oamenii să călătorească într-un mod 
sustenabil/ecologic? 
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Pentru a schimba modul în care călătorim, alternativa la transportul auto privat ar trebui să 
fie mai atractivă și în cele mai multe excursii alegerea evidentă și cea mai bună pentru oameni. Acest 
lucru se poate realiza prin următoarele acțiuni de politică: 

- facerea locurilor publice orientate spre oameni, mai degrabă decât orientate spre mașină; 
- realizarea investițiilor solide pentru îmbunătățirea modurilor durabile; 
- dezvcoltarea „Mobilității ca serviciu“ pentru a face călătoriile multi-modale ușoare și 

plăcute; 
- sprijinirea angajatorilor în încurajarea alegerilor mai durabile și sănătoase de transport; 
- să se asigure că politicile de tarifare ale călătoriei durabile sunt la prețuri accesibile; 
- călătorie durabilă, rapidă și atractivă; 
- introducerea unor zone de mediu pentru a furniza aer curat în zonele cele mai poluate și 

populate; 
- vehicule cu emisii zero, o alegere mai bună la prețuri accesibile prin reducerea impozitării. 
 

5.4 Locuri de muncă sustenabile și sănătoase în 
domeniul transportului ecologic 
 

Dezvoltând peste medie economisirea de combustibil, crearea și punerea în aplicare a 
vehiculelor cu zero emisii, precum și dezvoltarea și utilizarea biocombustibililor pe bază de deșeuri se 
va declanșa inovația în fiecare sector. Reducerea numărului de vehicule individuale, pe drum va 
extinde utilizarea - și în locurile de muncă - de tranzit în masă. Atât sistemul de transport urban cât și 
pe distanțe lungi au potențial pentru a oferi de locuri de muncă ecologice de cale ferată, în special 
atunci când sunt susținute de subvenții federale și stimulente. 

Sistemele de tranzit urbane, inclusiv autobuz, feroviar, și metroul ușor, au creat deja și 
continuă să creeze și să întrețină locuri de muncă care operează în marile orașe. 

Un raport al Fundației Europene climatice a estimat că trecerea la vehiculele electrice va 
duce la o creștere netă de 260.000 de locuri de muncă în Europa până în 2030, ca urmare a unei 
creșteri a numărului de locuri de muncă asociate cu producerea de energie din surse regenerabile și 
infrastructura de încărcare necesară la loc. După 2030, se estimează că o scădere a locurilor de 
muncă în fabricarea autovehiculelor și producția de combustibili fosili ar fi mai mult decât 
compensată de o creștere a numărului de locuri de muncă în alte sectoare. Aceste creșteri s-ar 
produce în producția de energie electrică și hidrogen, fabricarea echipamentelor electrice și, în 
special, în serviciile conexe. 

Cu toate acestea, complexitatea vehiculelor automate va conduce la locuri de muncă în 
deservirea și întreținerea acestor vehicule (inclusiv software-ul lor), în timp ce vor fi, de asemenea, 
locuri de muncă implicate în gestionarea sistemului în care funcționează vehicule automatizate. 
Integrarea sistemelor de transport și de energie, precum și o încredere sporită asupra infrastructurii 
și a operațiunilor de telecomunicații, sunt de asemenea de natură încât să conducă la o nevoie de 
locuri de muncă mai tehnice pentru a se asigura că astfel de sisteme să continue să lucreze împreună. 

Provocarea din perspectiva locurilor de muncă în transport nu constă în livrarea unei emisii 
reduse de carbon, un sector de mobilitate durabilă, așa cum unele rapoarte sugerează că acest lucru 
va crește numărul de locuri de muncă. Provocarea este în asigurarea faptului că automatizarea 
sectorului de transport este în concordanță cu livrarea unui sector de mobilitate durabilă, inclusiv 
oportunitățile de angajare pe care le oferă. 
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Capitolul 6: Clădiri ecologice 

6.1 Istoria și conceptul clădirilor ecologice 
 
„Clădirea verde“ este, de asemenea, cunoscută sub numele de „construcție durabilă“, 

„construcții durabile“, sau „construcții verzi.“ Deși există multe definiții pentru ea, clădirea verde se 
referă atât la o structură (de exemplu, instalația construită) și procesele responsabile de construirea 
acelei structuri, să fie responsabile și eficiente din punct de vedere ecologic al resurselor, pe tot 
parcursul ciclului de viață al unei clădiri. Prin urmare, activitățile relevante acoperă un spectru larg 
privind conceptualizarea, planificarea, proiectarea, construirea și pentru funcționarea, întreținerea, 
renovarea și demolarea. Acestea sunt realizate cu o atenție concentrată de câteva aspecte esențiale 
ale consumului de energie (și, prin urmare, emisiile de dioxid de carbon): efectul clădirii asupra 
ecologiei adiacente, selectarea materialelor de construcție, precum și calitatea mediului interior. 

Conceptul de clădire verde pare să fi apărut în 1960, când multe orașe au văzut mai departe, 
și rapidă, urbanizarea ca urmare a construirii clădirilor inalte-turn. Astfel de infrastructuri fizice 
reflectă puterea economică sau creșterea unei națiuni și, de asemenea, validează succesul și 
progresul societății umane. 

 „Mișcarea verde“ a crescut în special în anii 1990, când au răspuns cu utilizarea durabilă și 
rațională a resurselor naturale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), care sunt 
responsabile pentru încălzirea globală și schimbările climatice. Popularitatea clădirilor ecologice a 
crescut apoi.  

Istoria mișcării construcțiilor verzi a evoluat ca urmare a cererii mai multor practici de 
construcție și de mediu mai puțin dăunătoare și competente punct de vedere energetic. Așa cum se 
practică în prezent, abordarea include o serie de strategii de design care se concentrează pe 
selectarea unei locații adecvate, precum și a materialelor de construcție. Clădirile consumă aproape 
40% din energie în majoritatea țărilor. 

Clădirea verde sau construirea durabilă este procesul de a avea o instalație construită, care 
cuprinde eficiența energetică finală, o viziune a managementului resurselor, și generarea de 
construcții durabile. 

 

6.2 De ce să construim ecologic? 
 
Una dintre cele mai eficiente strategii verzi unice este de a proiecta și construi structuri 

ecologice. Nu numai că se fac progrese semnificative spre o societate durabilă, dar creează, de 
asemenea, legiuni de locuri de muncă ecologice. 

Clădirile verzi conservă resurselor naturale cu ajutorul unor materiale reciclate, regenerate 
sau produse în mod durabil. Acestea îmbunătățesc calitatea aerului, și calitatea apei. Conservă apa si 
reduc cantitatea de deșeuri solide în timp ce sporesc și protejarea ecosistemelor și a biodiversității. 
Pe termen lung, acestea economisesc bani prin reducerea consumului de energie și de resurse 
contribuind în același timp la calitatea generală a vieții în comunitate. 

Clădirile verzi nu au un efect pozitiv doar asupra mediului, dar, de asemenea, îmbunătățesc 
sănătatea și bunăstarea ocupanților lor. Date extinse confirma: Oamenii care lucrează în medii 
sănătoase, atractive care utilizează practici durabile, cum ar fi calitatea îmbunătățită a aerului și 
lumina naturală, se bucură de viață mai mult și au o performanță mai bună. Scorurile de testare sunt 
mai mari pentru copiii din școli verzi. Moralul este mai mare pentru lucrătorii din birouri verzi. O 
clădire care este, de asemenea, un mediu bun care plătește pentru sine, nu doar prin costuri de 
operare mai mici, dar prin sănătatea și productivitatea oamenilor care o ocupă. Și, cel mai important, 
experții spun că ecologia prezintă pentru boom-ul de construcțiilor nenumărate oportunități de 
locuri de muncă ecologice. 
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Orașele sunt primele candidate pentru construcții ecologice. Orașe contribuie la mai multe 
probleme globale de mediu. Ele consumă cantități de energie tot mai mari - acum 75 la suta, potrivit 
unor estimări. Sistemele de putere și de transport ineficiente pompează cantitati inutil de mari de 
gaze cu efect de seră în atmosferă - acum 80 la sută din emisiile la nivel mondial. 

Construirea de noi clădiri verzi nu va genera în mod direct cât mai multe noi locuri de muncă 
ecologice ca post-echipare, deoarece, pentru cea mai mare parte, lucrarea nu va fi diferită în mod 
semnificativ față de construcțiile tradiționale, și aceleași echipajele pot face ambele tipuri de clădiri. 
Dar mulți antreprenori, constructori, și alții au început să se specializeze în construcțiile verzi, 
deoarece este bine pentru afaceri. 

În viitor, clădirile care nu sunt verzi vor fi anomalia. Mulți arhitecți sunt deja în căutarea 
dincolo de LEED evaluări de platină pentru clădiri care sunt folosesc zero-energie. Toate acestea 
produc oportunități uriașe de locuri de muncă în meseriile din domeniul construcțiilor verzi. 

 

Capitolul 7: Organizații Ecologice și ONG-
uri 

 
Organizațiile verzi reflectă stadiul verde al conștiinței, care tinde spre armonie, toleranță și 

egalitate. În același timp, organizațiile verzi se concentrează pe abilitarea de a motiva  și de a crea 
locuri de muncă mari. 

Apoi, există două abordări principale, care prevăd că organizațiile verzi sunt grupuri de 
oameni care au ca scop să creeze durabilitate în avans sau afaceri care efectuează aceste acțiuni spre 
a fi în mod durabil organizate. În ciuda problemelor definiționale care gravitează în jurul unor puncte 
sau definiții comune, există alte provocări mai mult legate de dezvoltarea organizațiilor ecologice. 

Există trei caracteristici principale ale organizațiilor verzi. În primul rând, organizațiile verzi 
tratează mediul înconjurător ca o resursă valoroasă, care ar trebui să fie protejată. Mai mult decât 
atât, sensibilitatea ridicată la mijloacele de mediu pe care le întreprind, activități destinate fiind nu 
numai pentru protejarea acesteia, ci și pentru îmbunătățirea condițiilor sale. A doua caracteristică 
este o cultură organizațională puternică. Cultura organizațională poate fi definită ca un sistem de 
ipoteze, valori și norme sociale care stimulează comportamentul membrilor organizației si care sunt 
importante la realizarea obiectivelor adoptate în mod oficial. Cu toate acestea, o cultură 
organizațională puternică se caracterizează printr-o intensitate mare de caracteristici, cum ar fi: 
gradul de diseminare, adâncimea de înrădăcinare sau de claritate a modelelor culturale. 

Deci, organizațiile verzi au o cultură organizațională puternică a cărei valoare fundamentală 
este mediul natural. A treia caracteristică este nivelul scăzut al de centralizare. Acest lucru înseamnă 
că aceste organizații nu sunt de orientate spre control și au o deschidere mare față de semnalul din 
părțile îndepărtate ale organizației. Mai mult, proiectele care provin direct de la angajați sunt puse în 
aplicare. Domeniul de aplicare al acestor proiecte se referă la activități în domeniul CSR. 

O ONGE (organizație de mediu non-guvernamentale) este o organizație non-guvernamentală 
(ONG) in domeniul protectiei mediului. Aceste organizații operează atât la nivel local cât și 
internațional, ceea ce le face să joace un rol important în a face față diferitelor tipuri de probleme de 
mediu care se petrec în lumea contemporană. Unul dintre lucrurile cele mai distincte între ONG-uri 
de mediu și mișcările de mediu este faptul că ONG-urile de mediu au constituții cu reguli legate de 
modul în care puterea se distribuie între persoanele care fac parte din ele. 

De la apariția ONG-urilor de mediu în anii 1970 și 1980, atunci când oamenii au început doar 
să recunoască gravitatea problemelor de mediu, multe progrese au fost făcute pentru a ajuta planeta 
și locuitorii săi. Câteva exemple notabile ale acestor contribuabili sunt WWF, Greenpeace, 
Conservation International, Nature Conservancy, Prietenii Pământului, Himalaya Fundația Wildlife și 
Agenția de Investigații de Mediu. 
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Organizațiile non-guvernamentale de mediu joacă un rol important în sensibilizarea 
publicului cu privire la problemele de mediu și în inițierea unui dialog cu privire la măsurile care 
trebuie luate acum și în viitor, în cadrul politicilor de mediu și climatice ale UE. Fondurile Uniunii 
Europene pentru ONG de mediu prin intermediul programului LIFE pentru a le ajuta să contribuie la 
politicile actuale și viitoare. , non-profit, ONG-uri independente de mediu active la nivel european 
pot solicita o astfel de finanțare pe an. Într-un an, UE sprijină, de obicei, între 25 și 30 de organizații. 
ONG-urile finanțate în prezent includ WWF Europa, Climate Action Network Europe, Friends of the 
Earth Europe, BirdLife Europa, si Slow Food. 

Unul dintre cele mai evidente locuri pentru a căuta un loc de muncă verde este o organizație 
a cărei misiune este dedicată cauzelor ecologice. Având în vedere unele estimări de aproape două 
milioane de organizații non-profit din intreaga lume adresa de mediu, drepturile indigene, precum și 
cauze de justiție socială, care constituie o mulțime de locuri de muncă potențiale. Da, multe dintre 
ele cuprind mai mult decât doar probleme ecologice, dar toate sunt, probabil, în concordanță cu ceea 
ce solicită un loc de muncă ecologic. 

În România, la sfârșitul anului 2015, 48,586 organizații non-guvernamentale au fost active, 
potrivit studiului „România 2017. Sectorul neguvernamental - profil, tendințe, provocări“, lansat de 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC ). Surprinzător, deși acestea sunt unele dintre cele 
mai active și vizibile organiații de mediu, ele reprezintă doar 3% din numărul total. 

 
Top 5 ONG-uri din România: 
1. AGENT GREEN Asociația 
2. WWF România 
3. Let Do It România 
4. Greenpeace România 
5. Asociata MaiMultVerde 

Capitolul 8: Rebranding-ul prin 
recolorare: Campania Ecologică 

8.1 Informații generale despre campanii ecologice 
 
Imaginea unei companii are efecte importante asupra situației sale pe piață, influențând 

chiar existența și funcționarea. Construirea unei imagini noi, prin adoptarea unor strategii verzi, 
îmbunătățește nu numai imaginea companiei, ci întreaga afacere. În plus, ajută la protejarea 
mediului înconjurător și la a trăi o viață mai sănătoasă pentru generațiile prezente și pentru 
generațiile viitoare. 

Există două tipuri de campanii verzi:  

 O campanie de ecologizare internă, în scopul de a gestiona o afacere responsabilă 
față de mediu, care îmbunătățește cultura companiei și vizează publicul intern: 
angajații); și 

 O campanie de ecologizare externă (care vizează publicul extern: clienti, mass-media, 
instituții guvernamentale, instituții financiare, organizații de consultanță, achiziții, 
distribuție, promovare, intretinere, curatenie, constructii, etc), pentru a ajuta 
comunitatea să trăiască viață mai sănătoasă și îmbunătățesc imaginea companiei, 
pentru a promova activitatea sa și a serviciilor / produselor. 

Fiecare campanie trebuie să planifice în detaliu, din toate punctele de vedere:  
- resurse (materiale, financiare, forță de muncă) 
- cronologie 
- tip de abordare (, tachinarea, agresivă, rezolvarea clasică de criză, etc.) 
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- publicul țintă 
- Strategia de comunicare (în special canalele de comunicare) etc. 

Orice campanie trebuie să planificee în detaliu cu mult înainte de începerea efectivă a punerii 
sale în aplicare și indicatorii campaniei trebuie să fie monitorizați la fiecare pas în conformitate cu 
„Planul de campanie“. În caz de necesitate, planul este adaptat la contextul actual și real pentru a 
ajunge la eficiență maximă. 

Campania electorală pentru o „imagine verde“ poate recolora imaginea companiei. O 
imagine pozitivă și bine-cunoscută printre grupurile-țintă generează loialitatea lor, precum și 
credibilitate. Mai mult, aceasta aduce bunăstare (o situație financiară confortabilă) și un mediu de 
lucru plăcut, atât pentru angajatori și angajați. Este important ca „abordarea verde“ să fie îmbrățișată 
de către toți angajații, pentru ca aceștia să poată promova acest concept de sănătate, curățenie, 
îngrijire și respect pentru public. 

 
 

8.2 Cei 11 pași de a face o campanie ecologică 

PASUL 1: Definirea domeniului de aplicare 
 
Domeniul de aplicare al unei campanii poate fi: lansarea unui nou produs / o nouă linie, 

deschiderea unei noi afaceri, extinderea unei afaceri, re-branding, rezolvarea unei crize, etc. Pentru 
campania de ecologizare, domeniul de aplicare este de a recolora întreaga afacere în ochii publicului 
companiei, pentru a-și îmbunătăți imaginea, să se promoveze ca o companie curată, preocupată de 
mediul înconjurător și bunăstarea publicului său, și, eventual, pentru a dezvolta afaceri bazate pe 
„principii verzi“. 

Domeniul de aplicare reprezintă anticiparea mentală a rezultatului activității care este 
orientată spre necesitatea unei organizații și trebuie să fie stabilită astfel încât acesta să definească 
interesul real al companiei. 

 

PASUL 2: Analiza de piață a campaniei ecologice 
 
Acest pas este cu siguranță realizat in colaborare cu Departamentul de Marketing sau experții 

de marketing al companiei și trebuie să acopere aspecte cum ar fi: 

 Determinarea ariei de acoperire (locația publicului țintă al campaniei): întreaga zonă 
afectată în mod direct și indirect de campania de ecologizare; 

 Analiza motivelor care au condus la campania de ecologizare; 

 Analiza competiției în domeniul afaceri din zonă și îngrijirea lor pentru mediu; 

 Identificarea diferențelor dintre punctele forte ale companiei și ale concurenței 
societății, în special a celor care se apropie de strategiile verzi; etc. 

 

PASUL 3: Stabilirea obiectivelor campaniei ecologice 
 
În principal, componentele unui obiectiv sunt: 

 elementul la care se referă; 

 nivelul vizat; 

 orizontul temporal. 
Obiectivele trebuie să fie concrete și măsurabile.  
În prezent, domeniul de afaceri (și nu numai) promovează obiectivele așa-numite SMART, 

ceea ce înseamnă că un obiectiv trebuie să fie: Specific, măsurabil, realizabil, relevant și în funcție de 
timp. 
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Pe parcursul etapei de evaluare, se vor aplica diferite proceduri pentru fiecare obiectiv 
pentru a măsura nivelul de realizare și pentru a verifica termenele. 

 

PASUL 4: Identificarea grupului țintă al campaniei ecologice 
 
Planul de campanie trebuie să includă în mod explicit categoriile de public vizate. Echipa de 

PR trebuie să facă profilul financiar și psihologic al publicului vizat. Este extrem de important să se 
știe exact: 

 care este publicul vizat (ce fel de persoane / organizații) 

 care sunt interesele publice ale companiei sunt;  

 la ce reacționează publicul companiei; 

 care este nivelul lor de buget (scăzut / mediu / ridicat), etc. 
 
 
 
 
 

PASUL 5: Construirea strategiei campaniei ecologice 
 
Echipa de PR alege evenimentul principal care reprezintă cel mai bine campania. Aceasta se 

împarte în sub-activități, care primesc indici de referință, și alocă personalul pentru fiecare sub-
activitate. Pentru aceasta, două diagrame importante sunt necesare: 

 Work Breakdown Structure (WBS) - diagrama care alocă toate activitățile și sub-
activitățile; 

 Structura organizatorica Breakdown (OBS) - diagrama care alocă personalul pentru 
fiecare activitate / subactivitate. 

 

PASUL 6: Stabilirea strategiei de comunicare a campaniei ecologice 
 
În această etapă a campaniei, echipa de PR creează o identitate corporativă în cazul în care 

este o nouă companie, sau creează imaginile campaniei bazate pe identitatea corporativă deja 
existenă. Aceasta constă în: 

 culori (psihologia culorilor este foarte importantă într-o campanie, desigur pentru o 
campanie de ecologizare, verdele trebuie să fie culoarea centrală) 

 siglă 

 slogan 

 mascotă 

 materiale promotionale (pixuri, documente, calendare, agende, pungi, capace, stick-
uri de memorie) 

 uniforme, accesorii pentru angajați 

 design interior și exterior 

 culorile autoturismelor și ale plăcuței de înmatriculare 

 site-ul companiei, Facebook, Twitter, etc. 
Prin urmare, elementele de vizibilitate trebuie să fie alese cu atenție, deoarece acestea nu ar 

trebui să fie, în general, schimbate. 
Echipa de PR trebuie să aleagă, de asemenea, cele mai bune canale de comunicare cu 

publicul țintă: mass-media scrisă, radio, TV, internet, publicitate în aer liber etc. Este extrem de 
important canalul pe care mass-media îl utlizează pentru campania verde, posturile de radio sau de 
televiziune, pe care site-uri web sunt făcute anunțurile, cât timp și cât de des, cât de mare sau mici 
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sunt anunțurile, cine trimite mesajul (un expert, o companie persoană-cheie, un VIP etc.). Întregul 
pachet de comunicare din sunete și „zgomote“, culori, dimensiuni, unghiuri și de mișcare, cuvinte, 
simboluri și referințe culturale este menit să atragă atenția publicului pentru a atrage cât mai mulți 
voluntari posibil. 

De asemenea, este extrem de important ce concepte compania promovează și în acest caz, 
conceptul de „ecologizare“ trebuie să fie în mod constant punctul central pe parcursul întregii 
campanii. Este interzis să trimită mai mult de un mesaj, în același timp, pentru același obiectiv public 
pentru că ar produce doar confuzie. 

Compania ar trebui să desemneze un singur purtător de cuvant pentru a trimite mesajul în 
mod eficient, cu fermitate și, în același timp, atractiv. Mesajul trebuie să fie memorabil, tare și clar. 

 

PASUL 7: Programarea campaniei ecologice 
 
Programarea se face în cea mai mare parte cu diagrama Gantt, care prezintă activitățile și 

timpul alocat pentru fiecare dintre ele, folosind aceleași referințe ca în WBS și OBS. 
Diagrama Gantt poate fi făcută pe suport de hârtie sau de calculator. Există chiar și aplicații 

care ajuta la realizarea unei diagrame Gantt. 
 Cu cele trei diagrame - WBS, Det și Gantt - este foarte ușor a planifica și monitoriza punerea 

în aplicare a Campaniei verzi. 
 

PASUL 8: Bugetarea campaniei ecologice 
 
În această etapă a campaniei toate costurile trebuie să fie planificate (ele nu pot fi obținute 

mai târziu). Acest buget este negociat între PR-ul responsabil și managementul companiei și este 
recomandabil să lase o marjă pentru a putea fi tăiate unele chetuieli în timpul negocierii. 

Sumele care urmează să fie cheltuite trebuie să fie negociate cu furnizorii, iar o licitație 
trebuie să fie organizată în conformitate cu legislația țării. 

 

PASUL 9: Evaluarea riscului campaniei ecologice 
 
Atunci când este planificată campania ecologică, toate riscurile trebuie să fie anticipate și 

trebuie furnizate soluții. Deci, echipa își va pune următoarele întrebări: 

 Care e cel mai rău lucru care poate veni din această campanie / Care e cel mai rău 
lucru care se poate întâmpla? 

 Cum poate fi interpretată greșit această campanie? 

 Ar putea fi ofensa și / sau izolat un segment al pieței noastre? 
 

 Este recomandabil să scrie pentru fiecare risc: Severitatea, Probabilitatea și Prioritatea de 
risc. 

 

PASUL 10: Planul de implementare al campaniei ecologice 
 
Pe parcursul implementării campaniei verzi, toate activitățile sunt scrise cu termenele lor, 

problemele care au apărut, soluții pentru a le rezolva, persoanele implicate (cu datele lor de contact), 
etc.  

Toate acestea sunt arhivate în Dosarul de campanie pentru referințe viitoare (campanii 
viitoare). 
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PASUL 11: Post-evaluare a campaniei ecologice 
 
Evaluarea se face atât în timpul implementării cât și după încheierea campaniei verzi, 

conform indicatorilor stabiliți la pasul 3 și cronologic (termenele stabilite în etapa 7).  
Mass-media trebuie să fie monitorizată cu privire la eveniment (este important să se știe 

dacă a fost scris ceva despre eveniment / campanie, și ce impactul a fost). 
Este esențial să se facă anchete în rândul participanților la eveniment (voluntari, 

reprezentanți ai presei, autorități, public intern, etc.). 
După încheierea campaniei, toate aspectele, pozitive sau negative, trebuie analizate pentru a 

se putea realiza campanii în viitor, chiar mai eficiente și pentru a spori impactul. 
 

Scopul principal al planului de campanie este de a eficientiza timpul consumat și bugetul 
alocat în timp ce se maximizează impactul pozitiv al campaniei verzi. Acest lucru ajută la păstrarea 
unui mediu mai sănătos, salvează resursele, crește gradul conștientizării populației cu privire la 
importanța energiei verzi și, în același timp, îmbunătățește imaginea companiei. 

Capitolul 9: Companii Ecologice 

9.1 Nașterea companiilor responsabile față de mediu 
 
Într-un mediu de afaceri, responsabilitatea socială și de mediu a întreprinderilor devine o 

problemă din ce în ce mai importantă. În lumea de astăzi, există mai multe părți care se iau în 
considerare atunci când se gestionează responsabilitatea socială și de mediu a întreprinderilor: Cel 
mai critic aer, apă și sol toxification, schimbările climatice, epuizarea resurselor (ulei, apă, păduri), 
distrugerea diversității biologice și exterminarea a speciilor de animale și plante, poluarea fonică a 
mediului, deșeurile nedirijat; care depășesc potențialul naturii pentru a purifica și a se reînnoi. Nu 
există nici o formulă pentru obținerea de responsabilitate socială și de mediu a întreprinderilor. 

Este esențial să se ia în considerare aspectul filozofic al acestui tip de gestionare, în cazul în 
care principalele întrebări sunt: ce este responsabilitatea companiilor care generează pe termen lung 
avantaj competitiv și succes are un astfel de tip de implicare asupra mediului, societății, și 
consumatorilor. Prin adoptarea practicilor sociale și responsabile față de mediu, compania realizează 
o performanță și o imagine mai bune. Ea are de obicei un efect pozitiv asupra sprijinului companiei 
pentru mediu, adoptarea de responsabilitate față de mediul corporativ și practicile verzi. Sprijinul 
guvernamental creează puternic efectul de gestionare ecologică și încurajează politicile care sunt 
susținute de un ajutor financiar și de resurse tehnice. 

În ceea ce privește problemele de mediu la nivel mondial, companiile au început să 
recunoască protecția mediului ca o parte importantă a responsabilității sociale a întreprinderilor. În 
consecință, protecția mediului a început să aibă o influență semnificativă asupra gândirii corporative. 
În general, responsabilitatea socială a întreprinderilor de mediu se concentrează pe eco-activitățile 
companiei precum și pe prevenirea sau reducerea la minimum a problemelor de mediu negative, 
care sunt cauzate de aceleași companii. Unii autori consideră că responsabilitatea socială a 
întreprinderilor de mediu ar trebui să adauge domeniile de guvernare corporativă, credibilitatea și 
performanța de mediu. Diferite măsuri includ reducerea consumului de energie, controlul poluării și 
a planurilor de economisire a energiei. 

O afacere cu o capacitate mai mare va pune în aplicare cu ușurință politica strategică de 
mediu. Orientarea către piață și sprijinul organizațional sunt elemente esențiale ale strategiei de 
mediu corporative. 

Există companii care oferă problemelor ecologice, în scopul de a obține profit suplimentar. 
De exemplu, s-ar putea utiliza unele materiale low-cost în procesul de producție, cu scopul de a 
crește profitul din produsele lor fabricate. Un alt tip de companie este constituită din cei care 
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gestionează responsabilitatea socială și de mediu a întreprinderilor, în scopul de a consolida imaginea 
pozitivă care le dă posibilitatea pentru profit suplimentar. Se poate concluziona că acțiunile umane 
distructive față de natură conduc la dispariția ecosistemelor, schimbările climatice și încălzirea 
globală. 

 

9.2 Administrarea afacerilor prin utilizarea 
standardelor ecologice 

 
Cele mai periculoase consecințe ecologice de gestionare a unei afaceri, fără utilizarea unor 

standarde ecologice sunt: răspândirea oceanele pe pământ, dispărând insule sau părți ale 
continentelor, lipsa resurselor de apă potabilă, distrugerea ecosistemelor, etc. Este important de 
subliniat în administrarea corporativă responsabilitatea socială și de mediu este în strânsă legătură 
cu societatea în ansamblu. A existat un exemplu de conexiune care a avut loc la 31 ianuarie 2019, în 
Belgia. „Zeci de mii de copii au mărșăluit în Belgia, al patrulea astfel de protest în ceea ce a devenit o 
rutina saptamanala, cerând măsuri urgente cu privire la schimbările climatice“. 

Este important să se facă o evaluări de mediu și sociale pe termen lung în gestionarea 
activităților unei companii, precum și de a oferi asigurare într-un caz de afectare din punct de vedere 
ecologic și social a mediului. Acest lucru înseamnă că, în cazul unei încălcări a responsabilității sociale 
sau de mediu, societatea trebuie să plătească pedeapsa și organizarea de curățare și de restructurare 
de la locul afectat. Aceste companii trebuie să fie certificate pe standardul internațional Ecologic 
(ISO) 1400 cu privire la managementul ecologic și trebuie să utilizeze cele mai inovatoare tehnologii 
pentru a asigura gestionarea eficientă a responsabilității sociale și ecologice corporative. Este 
important să existe rapoarte lunare și anuale ale CSR și măsurile de conservare a mediului. De 
asemenea, este util să se oblige respectarea standardului ecologic internațional (ISO) 1400, cu scopul 
de audit al sistemului de management al calității de responsabilitate socială și de mediu. De exemplu, 
un astfel de audit este important și obligatoriu pentru acordarea de licențe de afaceri legate de 
mediu. 

Gestionarea responsabilității sociale și de mediu a întreprinderilor are loc în țările dezvoltate. 
Din păcate, este foarte neglijată atunci când companiile din țările dezvoltate deschid producția în 
țările sărace. S-a dovedit faptul că unele firme angajează responsabilitatea socială și de mediu, numai 
pentru a atrage atenția publicului lor de la actele lor imorale, cum ar fi exploatarea lucrătorilor lor cu 
salarii mici sau condiții de muncă inadecvate, evaziune fiscală, degradarea mediului, poluarea peste 
limite. 

Concluzia este că adevărata cultură de a înțelege managementul responsabilității sociale și 
de mediu a întreprinderilor este departe de a fi ideală în corporații, care sunt încă foarte orientate pe 
profituri prin orice cost. Cu toate acestea, acest cost poate fi distructiv pentru societatea mondială în 
ansamblu. Conducerea corporației este responsabiă, nu numai pentru a obține profit, ci pentru 
îmbunătățirea societății, pentru că misiunea lor de gestionare a responsabilității sociale și de mediu a 
întreprinderilor este ca sarcină foarte importantă pentru supraviețuirea societății și a planetei 
noastre. 

 

9.3 Companii ecologice de la care avem ce învăța 
 
Cererea de a „merge verde“ afectează companiile din diverse industrii, de la modă la 

tehnologie. Organizațiile de toate dimensiunile încep să recunoască modul în care procesele lor sunt 
vitale pentru mediul înconjurător. Deși mai avem încă un drum lung de parcurs înainte de a ne atinge 
rezultatele așteptate pe o scară globală, există unele întreprinderi, care par a fi lider în direcția cea 
bună. 
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Dacă sunteți în căutare de inspirație pentru a începe inițiativa dumneavoastră durabilă, 
următoarea listă cuprinde cele mai bune companii sustenabile de pe piață: 

 
 
 
1. IKEA 

 
IKEA a investit în durabilitate pe parcursul operațiunilor sale de afaceri, inclusiv în lucruri pe 

care clienții le pot observa cu ușurință, dar și lucruri pe care nu pot. A început cu lanțul său de 
aprovizionare, deoarece modelul de mobilier suedez are aproape 50 la suta lemn de la pădurari care 
pun accent pe durabilitate și sută la sută din bumbac de la ferme care îndeplinesc standarde mai 
bune de bumbac, care reduc utilizarea apei, energiei chimice, îngrășămintelor și pesticidelor. Puteti 
vedea, de asemenea, angajamentul lor de durabilitate la magazin. IKEA are mai mult de 700.000 de 
panouri solare care produc energie pentru magazine și planurile sale de a începe să le vândă clienților 
din Marea Britanie. În 2012, IKEA a anunțat obiectivul de a fi alimentată de 100% de energii 
regenerabile până în 2020 - dar doar patru ani mai târziu, a avansat cu scopul de a fi un exportator 
net de energie, în același timp. 

 
2. Nike 

 
Nike nu a avut întotdeauna un record stelar atunci când vine vorba de durabilitate 

corporativă, dar schimbarea le-a adus o mulțume de avantaje. Nike a depasit lista Morgan Stanley în 
2015 cu cele mai multe branduri de îmbrăcăminte și încălțăminte durabile. Cheia succesului său este 
dezvăluirea robustă a companiei cu privire la practicile sale pentru lanțul de aprovizionare și de 
producție. De asemenea, au dezvoltat o aplicație care vă ajută să comparați amprenta ecologică a 
diferitelor țesături. În Patagonia, se folosesc, de asemenea, materiale reciclate post-consumator, în 
unele dintre produsele sale, inclusiv pentru tricourile sale de la Cupa Mondială din 2011. De 
asemenea, au reproiectat cutiile pentru a reduce ambalajul, s-au angajat să elimine deversările 
chimice, au investit în eficiența energetică în fabricile sale și mai mult. 

 
3. Panasonic 

 
Panasonic nu obține atât de multe premii publice cat alte companii (ceva ce Interbrand, care 

clasifică companiile pe durabilitate, numește „gap“), dar câștigă în mod constant note mari de la 
experți. La fel ca multe companii de pe această listă, Panasonic are scopuri energetice ambițioase, 
atât în ceea ce privește eficiența și energiile regenerabile, cât și prin concentrarea pe realizarea de 
produse ecologice. Ceea ce îi diferențiază este modul în care le-au încorporat durabilitatea în viața de 
zi cu zi. Au mutat sediul din America de Nord din suburbiile Seacaucus, New Jersey, într-o clădire 
certificată LEED în centrul orașului Newark, Penn Station, o mișcare intenționată să elimine 
necesitatea ca angajații să conducă la locul de muncă și reducând astfel emisiile de carbon. 

 
4. Google 

 
Google a făcut, de asemenea, unele eforturi uriașe în ecologizare prin reducerea utilizării de 

energie și sprijinirea proiectelor de energie verde. De exemplu, Google a construit cele mai multe 
centre de date eficiente energetic din lume și în mod continuu realizează campanii pentru nevoia de 
conservare a energiei și utilizarea surselor de energie regenerabile, precum și produse energetice 
curate. Google a sprijinit și finanțat proiecte de energie verde prin cumpărarea și instalarea a 
numeroase mori de vânt și panouri solare. 

 
5. Tesco 
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Tesco, o companie britanică a lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, nu a rămas în 
urmă în integrarea elementelor verzi în procesele sale. Mai exact, acesta oferă economii 
cumpărătorilor care aduc înapoi pungile de cumpărături. De asemenea, energia prin care sunt 
alimentate magazinele sale este eoliană. Pe lângă asta, au investit puternic în reciclare, utilizarea de 
camioane cu biodiesel pentru a face livrări și estimează consumul de carbon pe fiecare articol vândut 
pentru a avea o abordare mai bună față de durabilitatea mediului. 

 
6. Amazon 

 
Amazon este una dintre cele mai mari piețe online din lume, dar asta nu-i stopează de la a se 

strădui să fie un brand eco-friendly. Când ești o companie mare cum ar fi Amazon, ești chiar mai chiar 
mai monitorizat de publicul țintă, care așteaptă să faci o diferență reală. 33% dintre consumatori 
spun că ei cred că brandurile sunt extrem de responsabile pentru mediu. 

Hub-ul de durabilitate dedicat Amazon permite companiei să facă schimb de informații cu 
privire la angajamentul său neobosit de a fi ca și alte întreprinderi ecologice. Inițiativa Amazon se 
bazează pe sustenabilitate și arată investiția pe care această societate o face în depășirea 
obstacolelor-cheie care împiedică alte întreprinderi să reușească în a fi prietenoase cu mediul. 

Mai mult, Amazon realizează în mod regulat parteneriate cu alte companii de top cum ar fi P 
& G pentru a le ajuta să redescopere și să proiecteze de strategii de ambalare și de livrare mai 
durabile pentru a-și servi clienții. 

 
7. Apple 

 
Apple este în vârful topului în lumea tehnologiei chiar acum, încă o dată, după anunțul 

iPhone 11. Ca parte a noii lansări, Apple a încercat să atragă atenția asupra inițiativelor sale verzi. 
Deși nu a fost întotdeauna una dintre primele companii eco-friendly, Apple a luat măsuri 
suplimentare în ultimul timp pentru a dovedi că-i pasă de mediul înconjurător. 

De exemplu, iPhone-11 este disponibil în diferite materiale, inclusiv 100% din aluminiu 
reciclat. În plus, Apple utilizează diverse componente reciclate în elementele interne ale telefonului. 
În același timp, Apple ia, de asemenea, măsuri suplimentare de promovare a comerțului în schema 
sa, permițând proprietarilor de iPhone-uri existente să schimbe vechiul lor model cu ceva nou. 

Această schemă de comerț le oferă utilizatorilor acces la bani în plus prin telefonul nou, astfel 
încât consumatorii nu țin produsele vechi. 

 
8. HP (Hewlett Packard) 

 
Hewlett Packard este o altă companie de IT, a produs și realizat procese durabile pentru a 

reduce efectele negative ale produselor sale asupra mediului înconjurător reprezintă. În special, a 
luat măsuri impresionante în asigurarea că materialele actuale ale mărcii HP sunt 100% reciclabile. 
Au restructurat, de asemenea, strategia de eliminare a computerului, prin deschiderea diferitelor 
fabrici de e-reciclare a deșeurilor operaționale de pe tot globul. În plus, HP duce înapoi echipamente 
informatice de toate mărcile și se angajează în utilizarea surselor regenerabile de energie. 

 
9. Tesal Motors 

 
Telsa Motors este o afacere implicată în procesul de fabricație de mașini ecologice. Un aspect 

uimitor la ei este faptul că fac acest lucru fără a pierde puterea și viteza mașinilor. Mașinile 
alimentate electric făcute de Tesla Motors sunt foarte eficiente și pot merge 0-60 în doar 3.9, cu un 
echivalent de 256MPG din producția sa electrică. Mașinile sunt elegante și costurile totale de 
întreținere sunt, de asemenea, eficiente. 

 
10. Honda 
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Honda a luat diferite măsuri pentru a respecta 100% obligația de protecție a mediului ca o 

companie auto. Compania a investit o mulțime de resurse în producerea de vehicule eficiente din 
punct al combustibilului și caută în mod constant modalități de a dezvolta un vehicul alimentat cu 
celule de combustibil de hidrogen. Ca atare, Honda este cotată ca fiind unul dintre cei mai 
producători auto eficienți din punct al combustibilului. În același timp, compania promite să reducă 
emisiile de dioxid de carbon. Compania, de asemenea, cercetează să prevadă o zi în care majoritatea 
mașinilor vor depinde de combustibil de hidrogen, în detrimentul benzinei. 

 
11. Toyota 

 
Toyota, cea mai mare companie producatoare de autovehicule din lume, a venit de 

asemenea cu mașini inovatoare care reduc amprenta de carbon de ansamblu. Una dintre masinile 
cele mai remarcabile este modelul Prius, care este, de asemenea, sărbătorită ca primul vehicul hibrid 
produs în masă în lume. Mașina a fost vândută în mai mult de 38 de țări din întreaga lume și chiar 
EPA a recunoscut eficiența în ceea ce privește consumul de combustibil. În Marea Britanie, aceasta 
este clasificată ca al treilea vehicul cu emisii de carbon scăzute. 

 
12. DHL International România 

 
DHL International România a fost aleasă compania cea mai responsabilî față de mediu în 

Green Business Index ediția 2017, deoarece a demonstrat, în cursul anului de raportare, că a 
mobilizat resursele și a gestionat afacerile sale pentru a asigura prosperitatea și profitabilitatea pe 
termen lung, ținând seama de aspectele legate de mediu în activitățile sale curente. 

Capitolul 10: Schimbări climatice 

10.1 O definiție a schimbărilor climatice 
 
Schimbările climatice se referă la orice schimbare a climei în timp, fie din cauza variabilității 

naturale sau ca rezultat al activității umane. Grupul interguvernamental privind schimbările climatice 
(IPCC) utilizează o definiție relativ largă, referindu-se la o schimbare a stării climei, care poate fi 
identificată (de exemplu, folosind teste statistice) prin modificări în variabilitatea medie și / sau 
proprietăților sale, și care persistă pentru o perioadă mai lungă, în mod tipic decenii sau mai mult. 
Schimbările climatice se pot datora unor procese naturale interne sau externe sau modificărilor 
antropice persistente în compoziția atmosferei sau utilizarea terenului. 

IPCC face o distincție între schimbările climatice, care pot fi atribuite direct activităților 
umane și variabilitatea climei care poate fi atribuită unor cauze naturale. Oricare definiție poate fi 
adecvată în funcție de contextul analizei. 

 

10.1.1 Cauzele umane ale schimbărilor climatice: 
 
Emisiile de gaze cu efect de seră 
Aceste gaze se acumulează în atmosferă, blocând căldura să scape, și nu răspund la 

schimbările de temperatură (efect de seră). Atunci când acestea rămân pentru o perioadă 
îndelungată în atmosferă, acestea sunt susceptibile de a cauza schimbările climatice. 

Emisiile de gaze cu efect de seră sunt o cauză majoră umană a schimbărilor climatice, iar 
sursele lor includ transportul, producția de energie electrică, arderea combustibililor fosili în 
industriile, aplicații comerciale și rezidențiale, agricultură și utilizarea terenurilor. Aceste gaze includ: 
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- Dioxid de carbon(CO2 sau carbon IV oxid) este principalul gaz cu efect de seră produs prin 
activități umane care duce la schimbări climatice nefavorabile. Acesta este un rezultat al arderii 
combustibililor fosili, cum ar fi cărbunele, petrolul și gazele naturale. Combustibilul fosil generează 
electricitate la nivel mondial, ceea ce duce la emisii ridicate de CO2. Locomoția este a doua cea mai 
importantă sursă de emisie de carbon; oamenii contribuie zilnic la emisiile de CO2 prin utilizarea de 
vehicule de transport, fie în scop de agrement sau de afaceri. 

- Metanul reprezintă aproximativ 16 la sută din emisiile de gaze cu efect de seră. Industria de 
petrolieră si agricultura emit metan, în special din sistemele digestive ale animalelor care pasc, 
gestionarea a gunoiului de grajd și cultivarea orezului. De asemenea, se acumulează prin 
descompunerea deșeurilor în gropile de gunoi. Este un gaz cu efect de seră mult mai activ decât CO2. 

- practicile de cultivare, cum ar fi utilizarea îngrășămintelor organice și comerciale conduc la 
emisia de oxid de azot. De asemenea, se acumulează în atmosferă prin arderea combustibililor fosili, 
producerea acidului azotic, și arderea biomasei. 

- clorofluorocarburile și Hidrofluorcarbonii sunt utilizate în electrocasnice, cum ar fi frigider și 
aplicații industriale. Ele sunt asociate cu efecte de atmosferă severe cum ar fi epuizarea stratului de 
ozon și capcanele de căldură. 

 
Despădurirea 
Despădurirea este una dintre principalele cauze umane ale schimbărilor climatice; arborii de 

captare a gazelor cu efect de seră, cum ar fi CO2, împiedică acumuleze în atmosferă, ceea ce ar putea 
avea ca rezultat încălzirea planetei noastre. Cele mai multe păduri sunt eliminate pentru a crea spațiu 
pentru pentru agricultură, clădiri, precum și alte activități umane. 

Copacii iau dioxid de carbon și furnizează oxigen în atmosferă în timpul fotosintezei; prin 
urmare, surplusul de oxid de carbon iv este stocat în plante pentru a ajuta la creștere și dezvoltare. 
Când ne-am tăiat copacii, CO2 stocat de ei devine eliberat în atmosferă, ceea ce contribuie la 
încălzirea globală. 

Copacii, de asemenea, ajută în reglementarea precipitațiilor regionale care împiedică 
inundații și secetă în zonă, tăierea copacilor influențează modelele de precipitații la nivel global. 
Despădurirea, de asemenea, conduce la modificări ale peisajului și reflexivitatea suprafeței 
pământului, care duce la creșterea absorbției de energie de la soare care duce la încălzirea globală 
care duce apoi la schimbări în modelele climatice. 

 
Agricultura 
Mâncarea este o necesitate umană de bază, dar înainte de a fi pe masă, trece prin producție, 

depozitare, prelucrare, ambalare, transport și pregătire. Fiecare pas al producției de alimente 
eliberează cantități substanțiale de gaze cu efect de seră. Agricultura este una dintre cele mai 
comune cauze umane ale celor mai multe ale schimbărilor climatice prin emisiile de gaze și 
transformarea pădurilor în terenurile agricole. 

Practicile agricole moderne și metoda de producție de alimente care utilizează îngrășăminte 
sintetice contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră, încălzirea globală și schimbările climatice. 
Introducerea agriculturii pe scară largă a dus la defrișări și agricultura intensivă realizată cu mașini, 
ceea ce contribuie la emisiile de carbon. 

În creșterea animalelor, animalele rumegătoare digeră hrana lor prin fermentație enterică, 
care are ca rezultat producția de metan; există și emisii substanțiale de metan din câmpurile de orez 
irigate. În general, agricultura contribuie la schimbările climatice prin defrișarea pădurilor, pierderea 
biodiversității, acidificarea oceanelor prin deșeuri chimice agricole, precum și eroziunea accelerată a 
solului. 

 
Industrializarea 
Deși revoluția industrială și industrializarea, au condus la îmbunătățirea condițiilor de viață în 

diferite aspecte, acestea sunt asociate cu efecte negative asupra mediului care provoacă schimbări 
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climatice. Cu inovațiile recente, munca umană a fost înlocuită cu mașini care utilizează noi surse de 
energie în industrie. 

Procesul de producție implică utilizarea unor cantități mari de putere și alterarea sistemelor 
naturale; este direct responsabil pentru emisiile interne și  emisiile indirecte, prin energie electrică și 
utilizarea de combustibil. Operațiile de fabricație sunt legate de emisiile directe de gaze cu efect de 
seră, de exemplu, în producția de produse chimice, fier sau oțel, care sunt foarte mari consumatoare 
de energie. 

Oamenii se deplasează în zonele urbane, în căutarea de locuri de muncă; urbanizarea este un 
alt factor care contribuie în mare proporție la schimbările climatice. Aceasta duce la 
supraaglomerare, poluare și salubritate săracă; urbanizarea masivă poate duce la despăduriri, a 
emisiilor de mai multe gaze cu efect de seră. 

Creșterea și comercializarea de industrializare crește utilizarea combustibililor fosili care duc 
la încălzirea globală și schimbările climatice. 

Activitățile umane și emisiile au provocat cel mai mare procent de încălzire globală, care a 
dus la schimbări climatice în ultimii ani. Indicatorii încălzirii globale sunt: creșterea temperaturii, 
schimbările de umiditate, creșterea nivelului mărilor, arătând că pământul se încălzește foarte 
repede din cauza emisiilor fosile, și, astfel, schimbarea climei. 

Amprentele pe care oamenii le-au lăsat asupra mediului prin activități industriale și civilizație 
pot fi văzute în oceane, atmosferă și pe suprafața pământului. 

 

10.1.2 Cauzele naturale ale schimbărilor climatice: 
 
Există o mulțime de cauze naturale, care conduc la schimbări în sistemul climatic. 
Ciclurile naturale pot provoca climatul să alterneze între încălzire și răcire. Există, de 

asemenea, factori naturali care forțează schimbările climatice, cunoscuți sub numele de forcings 
(forțări/accelerări). 

 
Cicluri naturale: 

- cicluri Milankovitch - Așa cum Pământul se deplasează în jurul Soarelui, calea sa și înclinarea 
axei sale se poate schimba ușor. Aceste modificări, numite cicluri Milankovitch, afectează cantitatea 
de lumină solară care cade pe Pământ. Acest lucru poate determina schimbarea temperaturii 
Pământului. Cu toate acestea, aceste cicluri au loc peste zeci sau sute de mii de ani și sunt puțin 
probabil să schimbe cauza climei. 

- El Niño Southern Oscillation (ENSO)- ENSO este un model de schimbare a temperaturii apei 
în Oceanul Pacific. Într-un an El Niño“, se încălzește temperatura globală, iar într-un an „La Niña“, se 
răcește. Aceste modele pot afecta temperatura globală pentru o perioadă scurtă de timp (luni sau 
ani), dar nu pot explica încălzirile persistente pe care le vedem astazi. 

 
Forțe naturale: 

- iradianță Solar- Schimbarea de energie de la soare a afectat temperatura Pământului în 
trecut. Cu toate acestea, nu am văzut nimic suficient de puternic pentru a schimba clima. Orice 
creștere a energiei solare ar face intreaga atmosferă a Pământului caldă, dar putem vedea doar 
încălzirea din stratul inferior. 

- Erupții vulcanice- Vulcanii au un efect mixt asupra climei noastre. Eruptiile produc aerosoli 
particuli care răcesc Pământul, dar de asemenea, eliberarea de dioxid de carbon, îl încălzește. 
Vulcanii produc de 50 de ori mai puțin dioxid de carbon decât o fac oamenii, așa că știm că nu sunt 
principala cauză a încălzirii globale. Mai mult decat atât, racirea este efectul dominant al erupțiilor 
vulcanice, nu încălzirea. 
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10.2 Dovezi evidente că schimbările climatice există 
 
Schimbările climatice sunt legate de schimbările în structura precipitațiilor, de la ploaie și 

perioadele de secetă, la o creștere a temperaturii medii și frecvența zilelor fierbinți și nopților calde, 
la o creștere a fenomenelor meteorologice extreme, cum ar fi cicloane intense tropicale, valuri de 
căldură și precipitații grele, la diminuarea ghețarilor de munte și a zonelor de acoperire cu zăpadă din 
întreaga lume, precum și modificări ale proceselor sezoniere și ecosistemelor, printre altele. 

 

10.2.1 Variația temperaturii 
 
Al patrulea raportul de evaluare al IPCC indică faptul că „fiecare din ultimele trei decenii a 

fost în mod succesiv mai cald la suprafața Pământului decât oricare deceniu precedent din 1850“. 
Datele științifice prezentate în raport de asemenea sugerează că temperatura medie a suprafeței 
pământului (teren și ocean) prezintă o încălzire de 0,85% ° C care este de așteptat din 1880 până în 
2012. Temperatura va crește între 1,8 ° C până la 4 ° C de anul 2100, dacă nu se iau măsuri. Datele 
sugerează că, chiar și cu o creștere de 1,8 ° C, pământul ar simți cea mai mare creștere a temperaturii 
decât orice tendință pe termen lung în ultimii 10'000 ani. 

Conform Raportului de evaluare al cincilea IPCC „, de adaptare și de atenuare a alegerilor pe 
termen scurt, va afecta riscurile schimbărilor climatice, pe tot parcursul secolului 21.  

În această perioadă, pe termen scurt, riscurile vor evolua în timp ce tendințele socio-
economice interactioneaza cu schimbarea climei. Răspunsurile, în special adaptările sociale, vor 
influența rezultatele pe termen scurt. În a doua jumătate a secolului 21 și dincolo, la nivel mondial 
creșterea temperaturii sesuprapune peste scenariile de emisii. În această perioadă, pe termen mai 
lung, adaptarea și de atenuarea pe termen scurt și pe termen lung, precum și căile de dezvoltare, vor 
determina riscurile schimbărilor climatice.“ 

În Ungaria este prezisă o creștere de 0,5-3 ° C a temperaturii medii până în 2050, în orașele 
mai mari se poate ajunge chiar și la o creștere de 3,8 ° C. Nivelul de etanșare crește cu o medie de 52-
98 cm, până în 2100. 

În România, temperatura medie anuală a aerului a crescut în ultimii 33 de ani, cu 0,5 grade 
Celsius (1981-2013 / 10,2 grade Celsius), comparativ cu întreaga perioadă analizată (1901-1980 / 9.6 
grade Celsius). Pentru perioada 2001-2030, comparativ cu 1961-1990, o creștere a temperaturii 
medii a aerului este proiectată lunar, mai mare în perioada noiembrie-decembrie, iar perioada caldă 
a anului (mai-septembrie), de aproximativ 1oC, valori ușor mai ridicate (până la 1,4 de -1.5 ° C), fiind 
la munte, în sudul și vestul țării. În perioada rece a anului, încălzirea nu depășește 1 ° C 

Încălzirea medie anuală în România este între 0,7 ° C și 1,1 ° C, cele mai mari valori fiind în 

zona de munte. 

 

10.2.2 Schimbări în precipitații 
 
Conform celui de-al cincilea Raportul de evaluare al IPCC, „în multe regiuni, schimbarea 

precipitaților sau topirea zăpezii și a gheții determină modificarea sistemelor hidrologice, care 
afectează resursele de apă din punct de vedere cantitativ și calitativ. Ghețarii continuă să scadă 
aproape în întreaga lume din cauza schimbărilor climatice, care afectează scurgerile și resursele de 
apă din aval. Schimbările climatice provoacă încălzirea permafrostului și decongelare în regiunile cu 
latitudine înaltă și regiunile de mare altitudine.„ 

În Europa, schimbările în precipitații variază substanțial în funcție de regiuni și anotimpuri. 
Precipitațiile anuale se estimează că, în general, cresc în nordul Europei și scad în sudul Europei. 
Scăderea preconizată în sudul Europei este cea mai puternică în timpul verii. 
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10.2.3 Modificări de viteze ale vântului 
 
Raportul special al IPCC privind „Gestionarea riscurilor de evenimente extreme și dezastre la 

schimbările climatice de adaptare în avans“, arată dovezi cu privire la schimbările în viteza medie a 
vântului pe parcursul secolului, la o înălțime de 10 m deasupra suprafeței. 

Despre cicloane tropicale, raportul concluzionează la pagina 165 că „Este probabil că a existat 
o schimbare poleward în principalele urmăriri ale furtunilor din nord și din sud în ultimii 50 de ani“. 
Mai frecvent, vântul extrem anual pentru locațiile de coastă va fi în mod tipic cel mai mare la 
latitudini medii, în timp ce cele mai așteptate așteptat, o dată la fiecare secol vor fi cele mai mari la 
10 ° - 25 ° latitudine tropică. 

 

 
10.2.4 Modificări ale fenomenelor naturii (fulgerele) 
 
Al patrulea Raport de evaluare al IPCC afirmă că există dovezi suficiente pentru a stabili dacă 

există tendințe în ceea ce privește fulgerele. Diferite simulările climatice au arătat că activitatea 
fulgerelor va crește într-un climat mai cald. Aceste studii indică o creștere de 10% aproximativ în 
activitatea fulgerelor la nivel global pentru fiecare încălzire de 1K. Măsurătorile optice prin satelit în 
perioada 1999-2008 sprijină această activitate. Datele pot fi descărcate sau privite ca un film de la 
Administrația Aeronautică și Spațială Națională (NASA). Un exemplu impresionant animat care 
prezintă greve lunare la nivel global de la 1995-2012 poate fi descărcat de la NASA. Cu toate acestea, 
măsurătorile radio ale fulgerelor folosind metoda Rezonanta lui Schumann au arătat un declin regulat 
în ultimii ani, care nu a fost încă explicat de către climatologi. 

 

10.3 Ascensiunea adaptării la schimbările climatice 
 
Societățile umane de succes sunt caracterizate prin adaptabilitatea lor, evidențiată de-a 

lungul existenței umane. Cu toate acestea, schimbările climatice introduc o nouă provocare, nu 
numai din cauza creșterii preconizate a temperaturii și a nivelului mării, ci și datorită contextului 
actual al eșecului abordării cauzelor sărăciei în mod adecvat. Ca urmare, politica de adaptare de 
sprijin a fost aruncată ca o strategie necesară pentru a răspunde atât schimbărilor climatice cât și de 
sprijinire a dezvoltării, punându-se mai mult accentul pe savanți si politica de cercetare. 

Adaptarea la schimbările climatice poate fi descrisă ca ajustarea în sistemele ecologice, 
sociale sau economice, ca răspuns la stimuli climatici reali sau așteptați și rezultatele acestora. 
Aceasta se referă la schimbări în procese, practici, și structuri pentru a modera eventualele daune 
sau pentru a beneficia de oportunitățile asociate cu schimbările climatice. 

Deși adaptarea la schimbările climatice antropogene poate reprezenta o nouă necesitate, 
adaptarea pentru a profita de noi oportunități și pentru a minimiza consecințele nefavorabile ale 
schimbărilor de mediu a existat de la începutul prezenței umane pe Pământ. Charles Darwin 1859 -  
Originea speciilor reprezintă una dintre rădăcinile conceptului de adaptare biologică, deoarece 
activitatea sa a furnizat dovezi ale evoluției, care au constituit baza pentru biologia evoluționistă. 
Strategiile adaptive sunt, de asemenea, o parte integrantă a dezvoltării societăților, deoarece acestea 
permit gestionarea nu numai a variabilității mediului, ci și a perturbațiilor în variabilele sociale, 
economice și politice. 

Ce este diferit cu privire la schimbările climatice este că procesele de adaptare vor trebui să 
ia în considerare nu sensul în totalitate, dar anumite părți, impactul asupra hidrologiei și a resurselor 
de apă, agricultura și siguranța alimentară, ecosistemele terestre și de apă dulce, zonele de coastă și 
a ecosistemele marine, sănătatea umană, așezările umane, energie și industrie, precum și de 
asigurări și alte servicii financiare. Aceste efecte vor avea implicații economice, sociale, demografice, 
tehnologice și politice profunde. Aceste efecte vor fi unice în domeniul de aplicare și gama lor, 
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mergând dincolo de granițele naționale și penetrând o gamă largă de politici și teoria discursurilor 
din cauza naturii globale a schimbărilor climatice. Aspirațiile pentru a răspunde la astfel de condiții ar 
putea provoca numeroase strategii, cu toate acestea, nu toate răspunsurile vor fi benefice pentru 
creștere și dezvoltare. 

Opțiunile pentru reacția la schimbările, prin urmare, vor necesita compromisuri și decizii 
dificile, deoarece realizarea unei adaptări reușite în viitor nu poate fi la fel ca răspunsul la condițiile 
existente. Adaptarea la schimbările climatice, astfel cum este prevăzută în literatura de specialitate 
orientată spre politică, oferă îndrumări practice limitate pentru factorii de decizie politică și ridică 
numeroase întrebări conceptuale, nu în ultimul rând, dacă procesul de realizare a adaptării este 
diferit de procesul necesar pentru dezvoltarea durabilă. A existat, de asemenea, o dovadă a lipsei de 
coeziune, a dialogului, și o paralelă între știință și adaptarea politicii de adaptare. Inițial, acest lucru 
ar putea fi explicat prin cele două comunități care au obiective diferite. Literatura de specialitate 
rămâne concentrată asupra definițiilor, și totuși discursul de politică privind interpretarea întâmpină 
obstacole. Neconcordanța între cele două necesită claritate cu privire la adaptarea în fiecare discurs 
și legăturile conceptuale dintre ele. Deși oamenii de știință și factorii de decizie politică au avansat în 
abordarea acestor lacune conceptuale în ultimele două decenii, adaptarea la schimbările climatice 
este condusă de o comunitate de practică, care folosește un discurs separat de cadrele de dezvoltare 
aferente pentru a răspunde la risc. Ca urmare, este necesar să se examineze rădăcinile, ceea ce 
înseamnă, și implicațiile adaptării la schimbările climatice în contextul altor teorii de risc și de 
dezvoltare. Deși oamenii de știință și factorii de decizie politică au avansat în abordarea acestor 
lacune conceptuale în ultimele două decenii, adaptarea la schimbările climatice este condusă de o 
comunitate de practică, care folosește un discurs separat de la cadrele de dezvoltare aferente pentru 
a răspunde la risc. Ca urmare, este necesar să se examineze rădăcinile, ceea ce înseamnă, și 
implicațiile adaptării la schimbările climatice în contextul altor teorii de risc și de dezvoltare. Deși 
oamenii de știință și factorii de decizie politică au avansat în abordarea acestor lacune conceptuale în 
ultimele două decenii, adaptarea la schimbările climatice este condusă de o comunitate de practică, 
care folosește un discurs separat de la cadrele de dezvoltare aferente pentru a răspunde la risc. Ca 
urmare, este necesar să se examineze rădăcinile, ceea ce înseamnă, și implicațiile adaptării la 
schimbările climatice în contextul altor teorii de risc și de dezvoltare. 

Capitolul 11: Efectele schimbărilor 
climatice 

 
Schimbările climatice consecințe importante pentru sănătate, economic, ecologic și asupra 

siguranței publice, care devin tot mai evidente. 
Efectul direct include valuri de căldură, leziuni și mortalitate crescută din cauza inundațiilor, 

incendii și furtuni, reducerea diversității ecologice. Efectul indirect se referă la alterarea structurii 
bolii infecțioase, calitatea apei, calitatea aerului, calitatea produselor alimentare în scădere, precum 
și distrugerea siguranței publice. 

11.1 Efectul schimbărilor climatice asupra sănătății 
umane 

 
Consecințele de sănătate ale schimbărilor climatice pot fi clasificate ca efecte primare, 

secundare și terțiare. 
- efecte primare sunt valurile de căldură, perioadele reci au scăzut, efectele inundațiilor și 

accidentelor.  
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- efecte secundare sunt boli infecțioase, alergii, numărul de condiții sporite în legătură cu 
poluarea aerului.  

- efecte terțiare includ acele boli legate de foamete, migrația populației și conflicte pentru a 
obține resurse limitate. 

Manifestarea efectelor asupra sănătății este influențată de condițiile de mediu, situația 
socio-economică, calitatea serviciilor de sănătate, pregătirea și accesibilitatea sistemului de sănătate, 
etapele de adaptare ale guvernului și conștientizarea populației. 

Există mai multe grupuri expuse la schimbările climatice, în special copiii, persoanele în 
vârstă, gravide și persoanele cu boli cronice. Socio-economic, lucrătorii în aer liber, locuitorii din 
mediul urban, persoanele care trăiesc în zone îndepărtate și cu venituri mici sunt considerate grupuri 
vulnerabile. Geografic, vulnerabili sunt acei oameni care trăiesc în zonele tropicale / subtropicale din 
regiunea arctică. 

Una dintre cele mai importante consecințe ale schimbărilor climatice în paralel cu emisii de 
gaze cu efect de seră este calitatea mai slabă a aerului. Cota de poluanți conduce la creșterea bolilor 
cronice pulmonare (de exemplu. BPOC) și mai multe tipuri de alergii. Slăbirea rezultatelor sistemului 
imunitar conduce la un număr tot mai mare de infecții ale tractului respirator, în special în rândul 
fumătorilor. Cele mai lungi perioade calde conduc la perioade de vegetație prelungite de buruieni și 
producția de polen, vântul puternic poate transfera alergeni în zone netulburată anterior. 

Accesul la apă potabilă poate deveni o provocare mai mare din cauza secetei, și va fi mai 
scump. Temperaturile apei calde facilitează creșterea algelor toxice care pot bloca utilizarea de 
agrement și consumul de alimentare cu apă. 

O consecință importantă a acumulării de poluanți de aer este subțierea stratului de ozon și 
cantitatea mai mare de radiatii ultraviolete care ajung la suprafața pământului. 

Efectele radiațiilor UV vor deveni mai evidente in următorii 40-50 de ani. Radiația UV-B 
afectează in principal pielea, ochii și sistemul imunitar. Expunerea crescută este demonstrată de 
incidența ridicată a melanomului malign si alte cazuri de cancer de piele, precum și fotodermatoze și 
cataractă. 

Cercetările noi au investigat efectele schimbărilor climatice asupra sănătății mintale. 
Creșterea de adaptare, incertitudinea, teama de viitor și de catastrofe naturale se pot manifesta 
toate într-un eveniment mai raspandit de depresie, tulburări de anxietate sau chiar sinucidere. 

Schimbările climatice modifică structura și distribuția globală a bolilor infecțioase. Datorită 
perioadelor mai lungi calde, vectorii s-au răspândit pe scară largă în alte locații geografice. Lipsa apei 
potabile, calitatea produselor alimentare sărace, numărul tot mai mare de persoanele sensibile 
favorizează răspândirea infecțiilor. 

Din infecțiile transmise prin vectori, cele mai importante sunt: boala lyme (transmis de 
căpușe), malaria (transmisă de tantari) si Hantavirus (transmis către rozătoare). 

Toxiinfecțiile alimentare, bolile cu transmitere hidrică se pot manifesta ca infectii enterice 
cum ar fi Salmoneloza și Campilobacterioză. Virușii și protozoarele pot provoca, de asemenea, 
gastroenterită. 

Morbiditatea crescută legată de temperatură este prezentată pe scurt ca bolile legate de 
căldură. În patogeneza acestor condiții, efectul complex de radiații solare puternice, valuri de 
căldură, fluxul de aer insuficient, umiditatea ridicată, munca fizică intensă, lipsa de aclimatizare, 
utilizarea ilicită și droguri licite care influențează echilibrul termic al organismului sunt de asemenea 
observate. 

Spectrul condițiilor legate de căldură este mare, se extinde de la erupții cutanate de căldură 
ușoară până la insolație care pune viața în pericol. În prevenirea, pregătirea angajaților, educația 
pentru recunoașterea timpurie a simptomelor și acordarea primului ajutor adecvat sunt accentuate. 

Angajatorii pot preveni bolile legate de căldură, cu un risc de evaluare la locul de muncă 
adecvat, structura de la locul de muncă, alegerea tehnologiei potrivite, aplicarea de management 
adecvat și tehnici de organizare a muncii, furnizarea de echipament de protecție personală și de 
protecție la locul de muncă colectiv. 
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Serviciul de sănătate la locul de muncă poate contribui la prevenirea angajaților vulnerabili, 
ajutând în adaptarea și reabilitarea, educația continuă, un screening de sănătate regulat și 
organizarea de prim-ajutor. 

Mass-media joacă, de asemenea, un rol-cheie pentru a informa populația și pentru a da 
sfaturi utile pentru stil de viață. 

Măsurile globale, internaționale, precum și naționale și planurile de acțiune, sunt necesare 
pentru a atenua efectele nocive ale schimbărilor climatice, având în vedere, de asemenea, 
obiectivele de dezvoltare durabilă pentru a păstra integritatea sistemului ecologic și a societății 
umane pentru viitor. 

 
Temperatura - legată de moarte și boală 
 
Creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră, conduce la o creștere a temperaturilor 

medii și extreme. Acest lucru este de așteptat să conducă la o creștere a deceselor si a bolilor de la 
căldură și o potențială creștere a numărului de decese, în special pentru mai multe comunități în 
special vulnerabile la aceste schimbări, cum ar fi copiii, persoanele în vârstă și grupurile defavorizate 
economic. Zilele care sunt mai fierbinți decât temperatura medie sezonieră în timpul verii sau mai 
reci decât temperatura medie sezonieră iarna au crescut nivelurile de boală și deces prin 
compromiterea capacității organismului de a regla temperatura acestuia sau prin inducerea de 
complicații directe sau indirecte de sănătate. Pierderea controlului asupra temperaturii interne poate 
duce la o cascadă de boli, inclusiv crampe de căldură, epuizarea de căldură, insolație și hipertermia în 
prezența căldurii extreme, și hipotermie și degerături în prezența frigului extrem. Temperaturile 
extreme pot inrautati asemenea afectiuni cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare, boli respiratorii, 
boli cerebrovasculare, precum și condițiile legate de diabet. Expunerea prelungită la temperaturi 
ridicate este asociata cu cresterea nivelului de risc pentru bolile cardiovasculare, renale și tulburări 
respiratorii. 

 
Sănătate mintală și bunăstare 
 
Efectele schimbărilor climatice globale asupra sănătății mintale și asupra bunăstării sunt 

parte integrantă din ansamblul impactului asupra sănătății umane legate de climă, consecințelor 
asupra sănătății mintale a schimbărilor climatice, gamei de stres și de suferință aferentă simptomelor 
minime la tulburări clinice, cum ar fi anxietatea, depresia, stresul post-traumatic-și rata sinuciderilor. 
Alte consecințe includ efecte asupra vieții de zi cu zi, percepții și experiențe ale indivizilor și 
comunităților care încearcă să înțeleagă și să răspundă în mod adecvat la schimbările climatice și 
implicațiile acestora. Consecințele impactului asupra sănătății mintale și bunăstării care sunt legate 
de schimbările climatice rareori apar în mod izolat, dar de multe ori interacționează cu alți factori de 
stres social și de mediu. Efectele schimbărilor climatice asupra sănătății, sănătatea mintală au un 
caracterul interactiv și cumulativ. 

 
Viitorul sănătății umane 
 
În regiunile centrale din Europa, schimbările climatice vor scădea, în general, rata mortalității 

legate de condițiile de vreme rece, ceea ce duce la o îmbunătățire pe termen scurt în calitatea vieții 
aproximativ în următorii 15 ani. Pe termen mai lung, cu toate acestea, impactul schimbărilor 
climatice va fi negativ și calitatea vieții va scădea după cum spune Comisia Europeană. De exemplu, 
în Germania, proiecțiile arată o creștere de 20% a numărului de decese provocate de căldură în 2080, 
comparativ cu 1980, care nu ar putea fi compensate prin reducerea numărului celor legate de frig. 
Mai mult decât atât, deși există un acord că riscul unui potențial de răspândire a malariei în Europa 
este foarte scăzut în condițiile socio-economice actuale, unele țări din Europa de Est ar putea fi în 
pericol. În țările din Europa de Est, unde pe cap de locuitor cheltuielile de sănătate sunt relativ 
scăzut, serviciile de sănătate sunt mai puțin eficiente în detectarea și tratarea cazurilor de malarie, 
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precum și măsurile de mediu pentru controlul țânțarilor sunt prost puse în aplicare. Acest lucru ar 
putea contribui în cele din urmă la răspândirea necontrolată a bolii în aceste țări. 

În 2080, fără măsuri de adaptare și aclimatizare fiziologice, efectul mortalității legată de 
căldură și frig va depinde de setul de funcții de expunere utilizate. Gama de estimări pentru creșterea 
anuală a mortalității (cauzate de căldură și fără aclimatizare) este între 60.000 și 165000. 
Răspunsurile fiziologice și comportamentale la climă mai caldă ar avea un efect foarte semnificativ în 
reducerea acestei mortalități, reducând potențial estimările cu un factor de cinci. Gama de estimări 
pentru scăderea mortalității legate de frig este între 60.000 și 250.000, deși există, de asemenea, 
poate fi o scădere a mortalității în ceea ce privește sensibilutatea la frig. 

 

11.2 Efectul schimbărilor climatice asupra agriculturii 
 
Clima este principalul factor determinant al productivității agricole, afectează productivitatea 

culturilor și a producției de animale, care sunt componente importante ale securității alimentare în 
lume. Aceasta afectează, de asemenea, disponibilitatea resurselor de apă și proprietățile solului, 
astfel încât această recenzie succintă prezintă unele dintre temele sau constatările privind 
schimbările climatice asupra agriculturii, posibilele efecte regionale ale schimbărilor climatice în 
sistemele agricole și unele proceduri de adaptare. Astăzi, problema nu este că prea puțină căldură a 
soarelui a ajunge pe pământ, dar că prea mult este prins în atmosfera noastră, acest lucru este 
motivul pentru care oamenii de știință nu se mai concentrează doar asupra încălzirii globale și au 
început să se concentreze pe tema mai mare a schimbărilor climatice. 

Sectorul agricol este considerat primul ca urmare a schimbărilor climatice, creșterile de 
temperatură cuplată cu mai multe precipitații variabile vor reduce productivitatea culturilor, iar 
aceste efecte vor depăși beneficiile de creștere de dioxid de carbon. 

Schimbările climatice reprezintă o provocare fără precedent pentru agricultură, din cauza 
sensibilității productivității agricole și costurilor schimbării condițiilor climatice. 

Condițiile climatice extreme, cum ar fi perioadele uscate, seceta prelungită, și valurile de 
căldură pot avea efecte mari asupra culturilor și animalelor. Cu toate că modelele climatice sunt 
limitate în capacitatea lor de a proiecta cu precizie apariția și calendarul de evenimente extreme 
individuale, unele modele emergente arată că zonele de incidență care se confruntă cu secetă și 
perioade de precipitații mai intense au crescut. Apariția nopților foarte calde și durata redusă a 
perioadei precipitațiilor sunt se preconizează că vor crește până la sfârșitul secolului 21. 

Capacitatea unui animal de a ajusta rata metabolismului pentru a face față cu temperaturi 
extreme poate duce la o productivitate redusă și, în cazuri extreme, moartea. Expunerea prelungită 
la temperaturi extreme, de asemenea, va crește costurile de producție și mai mult și pierderile de 
productivitate asociate cu toate produsele de origine animală, cum ar fi carne, ouă și lapte. 

Gradul de continuă schimbare a climatului până la mijlocul secolului și dincolo este de 
așteptat să aibă efecte globale negative asupra majorității culturilor și animalelor. 

Schimbările climatice vor schimba presiunile asociate buruienilor, bolilor și insectelor 
dăunătoare, împreună cu posibile modificări ale momentului și coincidență de cicluri de viață al 
polenizatorilor, ceea ce va afecta creșterea și randamentele. 

Potențialul acestor efecte nu este încă bine înțeles. De exemplu, în timp ce unele insecte 
daunatoare vor prospera sub temperatura aerului în creștere, temperaturile de încălzire pot forța 
altele din gamele lor curente geografice. 

Pe termen scurt efectele schimbărilor climatice asupra resurselor agricole cheie de sol și apă  
includ creșterea potențialului de eroziune a solului prin evenimente de precipitații extreme, precum 
și schimbările regionale și sezoniere în disponibilitatea resurselor de apă, atât pentru agricultura 
irigantă, cât și pentru cea neirigată.  

Incidența mai mare a fenomenelor meteorologice extreme care a fost prezisă va avea o 
influență tot mai mare asupra productivității agricole, deoarece productivitatea agricolă este 
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determinată în mare măsură de condițiile de mediu în perioadele critice pragului de cultură și de 
dezvoltare a animalelor. 

 
Adaptarea planificării eficiente pentru a rezista la schimbările climatice 
 
Deoarece sistemele agricole sunt ecosisteme dominate de oameni, vulnerabilitatea 

agriculturii la schimbările climatice este puternic dependentă nu numai cu privire la efectele biofizice 
ale schimbărilor climatice, ci și asupra răspunsurilor luate de oameni pentru a modera aceste efecte 
la nivel mondial. 

La nivel mondial ar trebui să se stabilească strategii eficiente de planificare, de adaptare și de 
evaluare; și practicile de sol, de culturi și de gestionare a șeptelului care îmbunătățesc capacitatea 
sistemului de producție agricolă de adaptare la variabilitatea climatică extremă. 

Adaptarea la anticiparea schimbările climatice în agricultură de producție include ajustări la 
intrări ale sistemului de producție, de cultivare a terenului, specii de culturi, asolamente și strategii 
de recoltare. 

Noile cercetări și dezvoltare în noi soiuri de culturi, care sunt mai rezistente la secetă, boli, și 
stresul termic vor crește capacitatea de adaptare a sistemelor agronomice la schimbările climatice și 
vor permite exploatarea oportunităților care pot apărea. 

De asemenea, potențialul de comportament adaptiv poate apărea la niveluri multiple într-un 
sistem agricol internațional extrem de divers, inclusiv de producție, consum, educație, cercetare, 
servicii și de guvernare. De asemenea, înțelegerea complexității acestor interacțiuni este esențială 
pentru dezvoltarea unor strategii de adaptare eficiente. 

Măsuri de acomodare, cum ar fi dezvoltarea de secetă, dăunători și rezistență la stres termic 
pentru culturi și animale, diversificarea asolamentelor, integrarea animalelor cu sisteme de producție 
a culturilor, îmbunătățirea calității solului, minimizarea în afara fermei a fluxului de nutrienți și 
pesticide și alte practici asociate în mod tipic cu agricultura durabilă sunt acțiuni care pot crește 
capacitatea sistemului agricol pentru a minimiza efectele schimbărilor climatice asupra 
productivității. 

 
Puncte de cercetare, care trebuie aprofundate pentru a depăși schimbările climatice 
 
Unele nevoi generale de cercetare trebuie să includă următoarele: 

- Atenția la aceste nevoi de cercetare va spori capacitatea sectorului agricol să anticipeze și să 
răspundă la provocările prezentate de schimbarea condițiilor climatice. 

- Îmbunătățirea proiecțiilor condițiilor climatice viitoare permite proiecții mai precise ale 
modificărilor și duratelor temperaturilor medii și extreme, precipitații și variabilele conexe (de 
exemplu, evapotranspirație, umiditate a solului). 

- Să evalueze și să dezvolte o înțelegere la nivel de proces a sensibilității sistemelor de 
producție de plante și animale, inclusiv insecte, buruieni, patogen, sol, și componente de apă, la 
efecte cheie directe, indirecte și interacționează cu efectele schimbărilor climatice. 

- Dezvoltarea și extinderea cunoștințelor, strategiilor de management, și instrumentelor 
necesare de către părțile interesate agricole pentru a spori capacitatea de adaptare a sistemelor de 
producție de plante și animale la variabilitatea climei și extreme. 

 
 
 

11.3 Efectul schimbărilor climatice asupra turismului 
 
Turismul este o industrie majoră, care devine afectată de schimbările climatice. Schimbările 

climatice pot avea un impact direct și indirect asupra turismului, care a fost discutat în detaliu. 
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Ușurința de deplasare și de circulație în jurul valorii în diferite părți ale lumii, face din turism 
una dintre cele mai mari si mai rapide industrii care crește din lume, care implica 1186 de milioane de 
turiști în 2015. Aceasta a fost o creștere de 4,6% față de anul precedent și este de așteptat să crească 
cu 3,3% între 2010 și 2030. 

 

Tipuri 11.3.1 Categoriile mari de turism și impactul schimbărilor 
climatice 

 
Turismul poate servi diverse scopuri socio-culturale, economice și de mediu. Oamenii din 

întreaga lume călătoresc pentru sport, recreere, practici religioase, activități medico-sanitare, 
precum si multe alte motive. 

În funcție de tipul de activitate și motivele de călătorie, turismul poate fi împărțit în cultural, 
fauna sălbatică, sănătate și turism istoric. Turismul poate fi în continuare clasificat în funcție de 
destinația de călătorie pentru călătorii regionale, naționale și internaționale. 

  
Turism montan 
 
Turismul montan este cel mai popular în rândul populației din orașele aglomerate datorită 

locațiilor pașnice, peisajelor naturale și condițiilor de temperatură scăzută. Există o mulțime de 
destinații turistice de munte populare în Europa, chiar și în Europa de Est. 

Sporturile montane, cum ar fi drumeții, camping și canotaj sunt activități majore pentru 
vizitatori. Aceste sporturi ajuta localnicii să genereze venituri prin furnizarea de stațiuni, de afaceri 
sportive și produse alimentare, contribuind astfel la crearea de locuri de muncă și o perspectivă mai 
bună pentru venituri străine. 

În regiunile muntoase, schimbările climatice pot avea un impact sever. De exemplu, creșterea 
temperaturii are mai multe implicații, cum ar fi topirea ghețarilor, creșterea dăunătorilor, schimbări 
în precipitații și sezoane schimbătoare. 

 

Turism litoral 
 
Plaja și ecosistemele de coastă sunt una dintre cele mai bogate, diverse habitate productive 

de pe pământ, cu o zonă unică de tranziție între terenuri, ocean și atmosferă. Zona de coastă este 
alcătuită din păduri, mangrove, savane, mlastini de sare, arbuști, insule barieră, estuare, dune și 
habitate de coastă. Cu identitatea sa unică, aproape 40% din populația umană trăiește în limita a 60 
de kilometri de mare și cuprind 20% din suprafața totală a suprafeței populate a pământului. Acest 
lucru face din locurile de coastă o destinație turistică remarcabilă și o contribuție majoră la 
economiile multor națiuni insulare mici. 

Cu toate acestea, amenințarea creșterii schimbărilor climatice este în ceea ce privește forma 
de schimbare a limitelor de coastă, scufundarea insulelor și intruziunea apei de mare prin topirea 
ghețarilor. 

 

Turism: Păduri și Biodiversitate 
 
Turismul legat de păduri și biodiversitate din parcurile naționale a fost o destinație 

turistică populară. 
În ultimii ani, popularitatea pădurilor în sine ca un loc de agrement a atras atenția. În 

cele mai multe dintre cazuri, locuitorii din mediul urban selectează aceste destinații din cauza 
nevoilor lor și din interes pentru natură. Mai multe studii au raportat că aceste destinații 
funcționează ca o terapie pentru eliberarea de stres si sunt benefice pentru sănătatea umană. 
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Privitul păsărilor (bird watching) și drumețiile sunt unele dintre cele mai populare activități de 
agrement în aceste zone. 

În multe cazuri, aceste locuri sunt folosite în scopuri educaționale pentru a învăța de la 
natură. 

Creșterea temperaturii, schimbarea intervalelor și incendiile forestiere deranjează 
biodiversitatea pădurilor. În afară de pierderea biodiversității, unele efecte ale schimbărilor 
climatice, cum ar fi incendiile forestiere reprezintă o amenințare tot mai mare pentru viața 
umană așa cum s-a observat în California și Italia în 2016 și 2017. 

Incendiile forestiere pe termen lung (mai mult de o săptămână) provoacă un impact 
enorm asupra economiei, precum și asupra biodiversității. Aceste probleme necesită un studiu 
detaliat și o soluție adecvată, care ar putea fi utilizată de către managerii politici și ofițerii de 
mediu. 
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Concluzii 
 
O concluzie importantă a acestui ghid este că, deși trăim într-o lume în continuă schimbare, 

avem posibilitatea și capacitatea de a ne adapta și mai ales avem puterea de a combate aspectele 
negative ale schimbărilor care au loc ca urmare a unor dezastre, cum ar fi schimbările climatice și 
încălzirea globală. 

Deși nu toate efectele negative ale schimbărilor climatice sunt cauzate de omenire, trebuie să 
fim conștienți de faptul că suntem încă cea mai mare cauză a lor și depinde de noi și de acțiunile 
noastre viitoare schimbarea acestui lucru. 

Un aspect de care suntem mulțumiți este faptul că tot mai multe companii prezintă un 
interes în tipurile de energie regenerabilă, dar, de asemenea, și în ceea ce privește reciclarea, 
reutilizarea sau reducerea elementelor factorului de poluare. 

Conștientizarea problemelor existente este un prim pas important, dar mai importantă este 
etapa în care atât companiile cât și angajații iau măsuri pentru a combate poluarea și împotriva 
cauzelor și efectelor încălzirii globale și a schimbărilor climatice, în general. 

Interesul pentru sectorul ecologic, obținerea de către angajați a unor competențe ecologice 
prin participarea la cursuri și activități, dar, de asemenea, crearea de locuri de muncă ecologice de 
către companiile mari și mici sunt etape importante ale acțiunii împotriva schimbărilor climatice și a 
încălzirii globale, care creează o perspectivă viitoare mai bună. 

Deși omenirea a avut cea mai mare contribuție și a provocat cele mai grave cauze ale 
încălzirii globale, oamenii încă mai au puterea și capacitatea de a intercepta lucruri. 

Este de datoria noastră să facem o schimbare și este de datoria noastră să le lăsăm urmașilor 
o lume cel puțin la fel de bună ca cea pe care am primit-o și mai ales, să îi facem să înțeleagă că este 
de datoria lor să aibă grijă de planeta noastră în continuare. 
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