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Green Jobs



Green Jobs
What are Green Jobs?
Green jobs are places of employment that contribute to preserve or restore the environment, 
applied in traditional sectors such as manufacturing and construction, or in new, emerging 
sectors such as renewable energy and energy efficiency.
Green jobs are central to sustainable development and respond to the global challenges of environmental 
protection, economic development and social inclusion.

Ce sunt locurile de muncă ecologice? 
Locurile de muncă ecologice sunt locuri de muncă ce contribuie la conservarea sau restaurarea mediului, aplicate în 
sectoarele tradiționale precum producția și construcțiile sau în sectoare noi, în curs de dezvoltare, precum energia 
regenerabilă și eficiența energetică.
Locurile de muncă ecologice sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă și să răspundă provocărilor globale ale 
protecției mediului, dezvoltării economice și incluziunii sociale.



Green Jobs
• Green jobs come with the same salaries, benefits, and perks of non-green jobs, 
but currently, there aren't enough qualified workers to fill them.

• Green companies need people to manufacture, install, sell, and market their 
products

• Locurile de muncă ecologice vin cu aceleași salarii, beneficii și avantaje ale locurilor 
de muncă non-verzi, dar în prezent, nu există suficienți lucrători calificați pentru a le 
ocupa.

• Companiile ecologice au nevoie de oameni care să producă, să instaleze, să 
vândă și să le comercializeze produsele.



Green Jobs

Top most known green 
trades:
• Energy Consultant
• Farmer
• Green Entrepreneur
• Forester
• Conservationist
• Biofuels Expert
• Natural Scientists

• Environmental Engineers
• Urban Growers
• Green Builders
• Solar Panel Installers



Green Jobs

Top cele mai întâlnite meserii 
ecologice (verzi):

• Consultant energetic
• Agricultor
• Antreprenor (Afacere 

Ecologică)
• Pădurar
• Conservator
• Expert în biocombustibili

• Oamenii de știință 
• Ingineri de mediu
• Cultivatori urbani
• Constructori ecologici
• Instalatori de panouri solare



Green Jobs

Top Environmentally Friendly 
Jobs:

• Electric Vehicles Industry
• Environmental Science
• Geothermal Energy
• Water Conservation
• Renewable Energy
• Hydroelectric Energy
• Biofuel

• Solar Energy
• Wind Power
• Green Building
• Ecotourism
• Sustainable Agriculture



Green Jobs

Top locuri de muncă ecologice:

• Industria vehiculelor electrice 
• Știința Mediului
• Energie geotermală
• Conservarea apei
• Energie regenerabila
• Energie hidroelectrică
• Biocombustibili

• Energie solară
• Energie eoliană
• Clădiri verzi
• Ecoturism 
• Agricultura durabilă



Impact of Green Jobs on the economy 
Which is the impact of Green Jobs on the economy?
• Agreement and generating green jobs, will include more extensive use of energy from renewable 

sources, the growth of electric vehicles and carrying out construction works to achieve energy 
efficiency in buldings.

Care este impactul locurilor de muncă ecologică în economie?
• Acordul și generarea de locuri de muncă ecologice, va include o utilizare mai extinsă a energiei din 

surse regenerabile, creșterea vehiculelor electrice și efectuarea de lucrări de construcție pentru a 
obține eficiența energetică în clădiri.



Impact of Green Jobs on the economy 

• Increase efficient consumption of energy and raw materials

• Limits greenhouse gas emissions

• Minimises waste and ontamination

• Protects and restores ecosystems

• Contributes to adaptation to climate change



Impactul locurilor de muncă ecologice în economie

• Creșterea eficienței consumului de energie și materii prime

• Limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră

• Minimizarea risipei și contaminării

• Protejarea și refacerea ecosistemelor

• Contribuirea la adaptarea schimbărilor climatice





Beneficiaries of Green Jobs

GREEN JOBS: 
• GOOD FOR YOU, 
• FOR THE ENVIRONMENT
• FOR THE ECONOMY



Beneficiarii locurilor de muncă ecologice

Locurile de muncă ecologice:
• Bune pentru tine
• Pentru mediu
• Pentru economie



Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

Nume: Titus Slavici
Instituție: Fundația pentru Cultură și Învățământ Ioan Slavici

Adresă email: titusslavici@yahoo.com

Vă mulțumim pentru atenție!
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