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Preambul
Studiul cu privire la dezvoltarea conceptului de “locuri de muncă verzi” la nivel internațional a fost
realizat în perioada august – octombrie 2011 de către o echipă de experţi din cadrul proiectului
„GREEN JOBS – Crearea unui sistem de analiză şi monitorizare a locurilor de muncă verzi în
România”.
Proiectul Green Jobs îşi propune să contribuie la crearea unui sistem de identificare şi înregistrare
a locurilor de muncă verzi în România şi la identificarea instrumentelor necesare pentru stimularea
înfiinţării unor astfel de locuri de muncă, în vederea creşterii capacităţii serviciilor publice de
ocupare de a anticipa şi gestiona schimbările de pe piaţa muncii, în acord cu cerinţele Comisiei
Europene, conţinute în Comunicarea „Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creştere
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”.
Prezentul studiu încearcă să prezinte, în contextul dezvoltării economiei verzi, relația dintre om şi
mediul natural ca relație fundamentală a existenţei societăţii omeneşti. Conceptul de economie
verde desemnează o realitate deosebit de complexă, un ansamblu de activităţi care se regăsesc în
toate sectoarele economice şi care au ca trăsătură comună raportarea directă la mediu în efortul de
a proteja calitatea şi a stopa degradarea acestuia, de a conserva sau restabili echilibrele naturale,
de a economisi resursele neregenerabile, inclusiv prin identificarea şi promovarea de soluţii
alternative. Acest studiu prezintă, de asemenea, și implicaţiile pe care dezvoltarea economiei verzi
o poate avea asupra activităţii serviciului public de ocupare român.
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1.	Relația dintre om şi mediul natural ca relație fundamentală
a existenţei societăţii omeneşti
Relaţia societăţii omeneşti cu mediul natural este primordială şi organică. Omul ca fiinţă biologică s-a născut
în mediul natural, face parte din acest mediu şi pe toată durata existenţei sale se află în legături organice
cu natura. Ca fiinţă socială, omul a creat, în timp, cu substanţă luată din natură, un spaţiu artificial, care
constituie mediul său de viaţă, tot atât de necesar existenţei ca şi mediul natural.
În îndelungatul proces al constituirii şi dezvoltării mediului social s-au produs mutaţii importante în relaţia
om – natură.
Prelevarea unei cantităţi tot mai mari de substanţă din mediul natural a contribuit la deteriorarea unor
echilibre fragile diminuând sau anulând capacitatea naturală de regenerare (este cazul defrişării masive a
pădurilor care, în zonele montane, nu s-au mai putut regenera, iar în zonele de deal şi de câmpie suprafeţele
eliberate au fost transformate în terenuri agricole, dar şi al activităţilor care au condus la dispariţia unor
specii de plante şi de animale).
Activităţile umane au contribuit la deteriorarea echilibrelor naturale şi prin modificarea concentraţiei unor
substanţe care, întoarse în mediul natural, nu au mai putut fi asimilate de acesta şi i-au produs leziuni şi
pierderi devenite ireversibile.
Exploatarea resurselor neregenerabile a adus în atenţie permanent, dar mai pregnant în ultima sută de ani,
problema epuizării acestora, nevoia de a le economisi, de a le recicla sau de a le găsi substituenţi.
Inserţia în mediul natural a obiectelor complexe fabricate de om (oraşe, fabrici, exploatări agricole, mijloace
de navigaţie, tehnică militară diversă), a constituit o agresiune la adresa mediului deoarece funcţionarea
acestora a generat cantităţi uriaşe, peste puterea de asimilare a naturii, de deşeuri, reziduuri, diferite
substanţe poluante etc. şi au afectat nu numai echilibrele, dar şi calitatea mediului, făcându-l neprielnic
pentru o viaţă sănătoasă. Efectele acestor agresiuni sunt, în cele mai multe cazuri, locale dar există
fenomene, cum ar fi efectul de seră, deteriorarea stratului de ozon, deşertificarea, poluarea apei şi a
aerului, care afectează condiţiile de viaţă la scară planetară. Este un paradox, dar cu cât a crescut gradul de
civilizaţie şi de confort al omului, cu atât sunt mai frecvente şi mai grave cazurile de deteriorare a mediului
natural în care acesta trăieşte.
Deteriorarea mediului s-a produs din neştiinţă, din ignorarea consecinţelor unor acţiuni, din iresponsabilitatea
cu care unii indivizi, dar şi unele colectivităţi, au exploatat resursele neluând în seamă efectele pe termen
lung ale acţiunii lor şi uneori accidental, când produse ale activităţii umane au fost avariate sau distruse în
urma unor catastrofe naturale sau tehnice, alterând puternic mediul natural înconjurător.
Forţa distructivă a activităţii umane asupra naturii, susţinută de noile tehnologii, deosebit de eficiente, este
în prezent atât de mare încât problema ecologică devine una de supravieţuire şi nu de simplă sporire a
calităţii vieţii. Potrivit aprecierii lui Nicholas Stern, fost economist şef al BIRD, autorul unui cunoscut raport
privind consecinţele economice ale încălzirii globale, suntem prima generaţie care are puterea să distrugă
planeta.
Desigur, acţiunea omului asupra mediului natural nu se reduce la agresiune şi deteriorare, unele activităţi
contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor şi a calităţii acestuia, dar problemele care îngrijorează şi necesită
răspuns şi măsuri adecvate sunt de două categorii:
-p
 robleme legate de epuizarea resurselor pentru care trebuie să se găsească soluţii alternative;
-p
 robleme legate de deteriorarea calităţii mediului, din care unele pun în pericol chiar existenţa
omenirii, în ansamblul ei, pe planeta Pământ.
Important este faptul că omenirea a conştientizat aceste probleme atât la nivelul statelor, cît şi la nivel
internaţional, s-au elaborat programe, s-au organizat conferinţe, s-au semnat acorduri şi convenţii
internaţionale prin care se încearcă stăvilirea degradării mediului, economisirea resurselor neregenerabile
şi identificarea de soluţii alternative, menţinerea capacităţii naturale de a regenera resursele care au
această calitate. Au fost identificate probleme care constituie priorităţi şi urgenţe capabile să mobilizeze
toate forţele pentru soluţionarea lor.
În statele membre ale Uniunii Europene, protecţiei mediului i se acordă o importanţă deosebită. În cadrul
obiectivului tehnologic al Strategiei Europa 2020 sunt nominalizate 3 ţinte care vizează direct problematica
protecţiei mediului:
- reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră;
- c reşterea cu 20% a eficienţei energetice sau scăderea cu 20% a consumului de energie;
- c reşterea ponderii resurselor regenerabile de energie în consumul final brut de energie la 20%.
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Calitatea mediului şi eficienţa activităţilor pentru protejarea acesteia sunt atent monitorizate şi concluziile
sunt luate în considerare la elaborarea strategiilor şi programelor la nivel naţional şi internaţional.
Astfel, pe baza a 25 de indicatori de performanţă, grupaţi în 10 categorii, care acoperă problematica sănătăţii
mediului, vitalitatea ecosistemelor, incluzând calitatea aerului, biodiversitatea şi habitatul, managementul
resurselor de apă, agricultura, pescuitul, pădurile şi schimbările climatice, se calculează, pe o scară de la 1 la
100, indicele de performanţă a mediului. În anul 2010, România se situa pe locul 45, cu 67,8 puncte, într-un
clasament care cuprindea 163 de ţări şi avea pe primele locuri Islanda (93,5puncte), Elveţia (89,1 puncte)
şi Costa Rica (86,4 puncte). Din 2009, în SUA se calculează un indice al încrederii în economia verde care
testează gradul de cunoaştere de către populaţie a problemelor şi a soluţiilor privind mediul, disponibilitatea
acestora de a consuma produse verzi (biologice), dar şi încrederea americanilor în liderii şi în instituţiile de
la nivel federal şi local pe tema responsabilităţii faţă de mediu. Informaţia obţinută prin această cercetare
statistică este bogată şi concludentă, evidenţiind aspecte şi nuanţe pe care alte studii nu le pot observa
şi serveşte la fundamentarea programelor care au ca obiectiv promovarea economiei verzi. Pornind de la
valoarea de 100 de puncte la luna iulie 2009 s-a constatat că, până la 30 septembrie în acelaşi an, indicele a
cunoscut o creştere de 3,8 puncte.
România este un factor activ în viaţa internaţională implicându-se în problemele globale ale protecţiei
mediului. Ţara noastră este semnatară, din 5 iunie 1992, a Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite pentru
Schimbări Climatice şi, din decembrie 1997, a Protocolului de la Kyoto prin care se stabilesc termenii şi
regulile de punere sub control a gazelor care determină efectul de seră, iar România a avut un rol important,
deţinând, în perioada mai 2010-mai 2011, preşedinţia celei de a 19 sesiuni a Comisiei ONU pentru Dezvoltare
Durabilă şi va contribui la pregătirea Conferinţei ONU pentru Dezvoltare Durabilă care va avea loc la Rio de
Janeiro, în iunie 2012. Temele acestei conferinţe sunt: „Economia verde în contextul dezvoltării durabile şi al
eradicării sărăciei” şi „Cadrul instituţional pentru dezvoltare durabilă”.
În planul acţiunii concrete, în toate ţările au apărut, cu ponderi diferite, activităţi, domenii şi sectoare de
activitate care conturează un nou tip de economie denumit, generic, „economie verde”, în care activează
un număr tot mai mare de oameni, pe locuri de muncă denumite, corespunzător, „locuri de muncă verzi”.
Promovarea economiei verzi modifică radical raporturile dintre om şi mediul natural. Prin intervenţia
benefică a omului, se restabileşte capacitatea de regenerare a componentelor necesare vieţii, se conservă
biodiversitatea şi se ţin sub control forţele distructive ale fenomenelor naturale care pot afecta mediul creat
de om.
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2.

Economia verde şi locurile de muncă verzi

Conceptul de economie verde desemnează o realitate deosebit de complexă, un ansamblu de activităţi care
se regăsesc în toate sectoarele economice şi care au ca trăsătură comună raportarea directă la mediu în
efortul de a proteja calitatea şi a stopa degradarea acestuia, de a conserva sau restabili echilibrele naturale,
de a economisi resursele neregenerabile, inclusiv prin identificarea şi promovarea de soluţii alternative.
La modul simplu şi ideal, economia verde este un ansamblu de activităţi care nu produc poluare, nu produc
deşeuri sau au capacitatea de a le recicla pentru a le reintroduce în circuitul natural fără a destabiliza
echilibrele ecosistemului, activităţi prin care se prelucrează şi se dezvoltă substanţa naturală fără a o altera
cu elemente nocive pentru om sau pentru mediu şi se utilizează raţional resursele naturale fără a le afecta
calitatea sau capacitatea de regenerare.
În realitate, o asemenea economie nu există. Omenirea nu poate renunţa imediat la sistemele clasice
de producţie consumatoare de resurse neregenerabile, poluante, agresive în raport cu mediul natural.
Acumulările şi perfecţionările aduse în timp sistemelor clasice de producţie nu pot fi părăsite până când nu
vor fi înlocuite cu sisteme noi, care să asigure un grad similar de confort şi de eficienţă. Pe de altă parte, nu
pentru toate materiile naturale din surse neregenerabile s-au găsit înlocuitori în cantităţi îndestulătoare şi
de o calitate comparabilă. Nici tehnologiile pentru prelucrarea noilor tipuri de resurse nu sunt bine puse
la punct, fapt ce are influenţe majore asupra eficienţei economice şi, în ultimă instanţă, asupra motivării
întreprinzătorilor pentru a le folosi.
Trebuie să se ia în considerare şi faptul că sunt numeroase situaţiile în care deteriorarea mediului natural
are cauze naturale, fără legătură cu activitatea omului, dar care înrăutăţesc condiţiile de viaţă: inundaţii,
cutremure, erupţii vulcanice, tornade, alunecări de teren etc. Activităţile de refacere a cadrului natural după
calamităţi şi de prevenire a efectelor distructive ale acestora pot fi, de asemenea, încadrate în economia
verde.
Rezultă că elemente ale economiei verzi au existat întotdeauna, în mod natural, în activitatea oamenilor.
Conceptul de economie verde apare atunci când activităţile desfăşurate de om dobândesc o asemenea
forţă încât devine concret riscul epuizării resurselor neregenerabile ale planetei şi al ireversibilităţii unor
deteriorări ale mediului şi echilibrelor naturale.
Soluţia pentru evitarea sau atenuarea acestor riscuri o constituie consolidarea şi dezvoltarea economiei
verzi. Acest lucru nu se poate realiza pe termen scurt. Este necesară o perioadă îndelungată de tranziţie
în care să fie rezolvate problemele multiple şi complexe pe care le implică un asemenea proces. La reuşita
tranziţiei şi la scurtarea duratei acesteia trebuie să-şi aducă contribuţia cercetarea ştiinţifică, pentru a
da soluţii problemelor tehnice, întreprinzătorii, motivaţi pentru a investi în noile sectoare ale activităţii
economice, consumatorii de produse şi servicii care, prin opţiunile şi cererea lor, vor susţine creşterea şi
proliferarea economiei verzi şi, nu în ultimul rând, guvernele care, conştientizând dimensiunile riscurilor şi
necesitatea de a acţiona pentru evitarea sau diminuarea consecinţelor acestora, vor acţiona, cu mijloacele
de care dispun, pentru încurajarea şi sprijinirea tuturor activităţilor care alcătuiesc economia verde.
Economia verde nu este un sector de activitate omogen şi distinct, ci se regăseşte în toate sectoarele, ca o
componentă care se dezvoltă, se diversifică şi a cărei pondere creşte pe măsură ce sunt identificate soluţii
şi posibilităţi de a acţiona pentru protejarea mediului, pentru combaterea poluării şi pentru înlocuirea unor
substanţe care provin din resurse neregenerabile. Dezvoltarea economiei verzi a devenit vizibilă, se poate
observa o tendinţă de „înverzire”, în ritmuri diferite, a unor domenii vaste de activitate.
În unele sectoare ponderea activităţilor verzi este, deja, atât de mare încât au devenit domenii distincte, ale
căror caracteristici specifice sunt recunoscute şi tratate în mod aparte. Se vorbeşte, astfel, de energie verde,
de agricultură bio, de produse şi servicii ecologice.
În alte sectoare se întâlnesc doar activităţi sau locuri de muncă verzi care se integrează firesc în ansambluri
mai mari, fără a schimba natura clasică a acestor ansambluri.
Amploarea şi diversitatea economiei verzi este foarte diferită de la o ţară la alta. În unele ţări, care nu
au cunoscut procese de industrializare masivă, mediul natural a rămas mai puţin poluat, chiar dacă
exploatarea excesivă a resurselor, monocultura şi alte practici specifice subdezvoltării au dereglat sistemele
ecologice. În altele, industrializarea extensivă în ritmuri forţate şi dezvoltarea producţiei agricole prin
procedee poluante ignorând consecinţele pe termen lung ale acestui proces, au indus o degradare masivă a
mediului şi au generat practici care nu au putut fi curmate nici după ce fenomenul, ca atare, a încetat. Ţările
puternic dezvoltate, cu economii diversificate, ajunse la cele mai înalte cote ale progresului tehnologic , se
confruntă cu fenomene de poluare de o amploare care poate deregla echilibrele la nivel planetar. Fiind,
ele însele, lipsite de resurse pe măsura capacităţii de producţie pe care şi-au creat-o şi a capacităţii de
consum productiv şi neproductiv, pentru a le asigura sustenabilitatea pentru un orizont de timp rezonabil,
apelează la exploatarea resurselor din alte ţări, cu preocuparea de a minimiza costurile, neglijând măsurile
elementare de a proteja mediul natural.
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Pentru fiecare dintre aceste situaţii, corespunzător cu problemele pe care le generează, obiectivele politicilor
guvernamentale şi ale acţiunilor agenţilor economici sunt diferite. Unele se vor concentra asupra reparării
degradărilor şi distrugerilor rezultate din exploatarea neraţională a resurselor înainte ca fenomenul să
devină ireversibil, altele vor acorda atenţie promovării unor tehnologii noi pentru ca poluarea rezultată din
procesele de producţie şi din consum să fie minimă, sau identificării unor resurse alternative, regenerabile,
care să exploateze forţe naturale fără a deteriora sau deregla echilibrele naturale. Aceste obiective şi acţiunile
concrete pe care le generează, configurează domeniul economiei verzi din fiecare ţară.
Politicile şi programele diferite de promovare a economiei verzi au, în final, obiective comune care decurg
din perceperea riscurilor globale majore de alterare a mediului, care pun în pericol atât existenţa unor forme
de viaţă pe pământ, cât şi a riscurilor legate de epuizarea resurselor neregenerabile. Luând în considerare
aceste riscuri, în toate ţările au apărut şi s-au dezvoltat, în proporţii diferite, activităţi specifice care au ca ţel
prezervarea biodiversităţii, reducerea emisiei gazelor cu efect de seră, producerea de energie regenerabilă
şi nepoluantă etc.
Indiferent care sunt obiectivele imediate şi de perspectivă ale politicilor şi acţiunilor care generează economia
verde, un fapt esenţial este acela că acest tip de economie interferează şi se intercondiţionează cu sectoarele
economice clasice. Economia verde se naşte şi se dezvoltă în sânul sectoarelor clasice şi, chiar şi atunci când
se afirmă ca activitate distinctă, păstrează un grad de dependenţă de produsele şi serviciile acestor sectoare.
Pentru a contura sfera de cuprindere a economiei verzi putem lua în considerare un document al OCDE şi
Eurostat care grupează activităţile care au legătură cu mediul în trei categorii:
• Gestionarea poluării – producţia de echipamente, tehnologii şi materiale specifice, prestarea de
servicii, construcţii pentru: controlul poluării aerului, tratarea apelor reziduale, tratarea deşeurilor
solide, curăţarea solului, apelor de suprafaţă şi apelor subterane, diminuarea zgomotului, evaluarea
mediului înconjurător, ingineria mediului înconjurător, servicii analitice, recoltarea datelor, analiză şi
evaluare;
• Tehnologii şi produse mai curate – producţia de echipamente, tehnologii şi materiale specifice, furnizare
de servicii pentru: tehnologii, procese şi produse mai curate şi mai eficiente;
• Gestionarea resurselor - producţia de echipamente, tehnologii şi materiale specifice, furnizare de
servicii pentru: oferta de apă, reciclarea materialelor, energie regenerabilă, economisirea şi gestionarea
energiei, agricultură şi pescuit, gestionarea riscurilor naturale, ecoturism.
Problematica protecţiei mediului şi a economiei verzi a depăşit cadrul naţional, fiind o problemă globală
care vizează, în cel mai înalt grad, interesele întregii omeniri. Comunitatea internaţională are permanent în
atenţie aceste probleme, încercând să instituie un cadru organizat de dezbateri şi programe de acţiune la
care să se ralieze toate statele lumii. Aceeaşi preocupare se remarcă şi în plan regional. Strategiile, planurile
şi programele de acţiune elaborate de statele din diferite zone ale lumii prezintă accente şi nuanţe potrivit
specificului regiunii geografice respective.
În Uniunea Europeană, problemele de protecţie a mediului se regăsesc în strategiile adoptate la nivel comunitar,
dar şi în reglementări speciale, aplicate cu referire directă la anumite sectoare şi activităţi economice. Spre
exemplificare, amintim: Directiva cadru 2005/32/CE (EuP), privind eco-proiectarea produselor consumatoare
de energie, Directiva 2002/96/CE (WEE) privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, Directiva
2002/95/CE (RoHS) privind restricţii în utilizarea unor substanţe periculoase. Există, de asemenea, directive
cu privire la recuperarea materialelor folosibile din autovehiculele ieşite din uz, la cerinţele de eficienţă
energetică pentru aparatura de uz casnic şi industrial etc. România, ca stat membru al Uniunii Europene,
transpune în legislaţia proprie aceste directive şi adoptă măsuri administrative şi organizatorice pentru
aplicarea lor.
Interesul pentru dezvoltarea economiei verzi este incontestabil şi unanim, dar punctele de vedere asupra
consecinţelor acestui proces sunt foarte diferite şi uneori contradictorii.
Într-o viziune optimistă, promovarea tuturor formelor de economie verde constituie soluţia pentru multe
din problemele globale ale omenirii. Prin aceasta, nu numai că se atinge obiectivul de a proteja calitatea
mediului şi de a substitui cu succes şi eficienţă consumul de substanţe neregenerabile, dar se induce un
efect de creştere economică propagat în toate sectoarele de activitate, se creează locuri de muncă şi creşte
gradul de ocupare. Economia verde este compatibilă cu dezvoltarea durabilă, are flexibilitate şi capacitate de
adaptare la schimbări, diminuând riscurile în situaţii de criză. Promovarea economiei verzi presupune o grijă
sporită pentru gestionarea şi utilizarea raţională a resurselor, poate fi o soluţie pentru realizarea obiectivului
de eradicare a sărăciei în ţările subdezvoltate şi de ieşire din criza financiară şi economică globală în ţările
dezvoltate.
Scepticii văd în economia verde doar un paleativ incapabil să producă transformări de substanţă, să schimbe
sensibil situaţia ocupării forţei de muncă. Dimpotrivă, locurile de muncă se vor împuţina în sectoarele pe
care economia verde le substituie, iar investiţia şi consumul de energie pentru înfiinţarea şi funcţionarea
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unui loc de muncă în noile sectoare vor creşte. Costul produselor şi serviciilor în economia verde va fi
mai mare decât al celor realizate în condiţii clasice şi preţul lor va fi, corespunzător, mai mare. Eficienţa
economică a tehnologiilor şi proceselor de producţie verzi va fi atât de scăzută încât nu va stimula interesul
întreprinzătorilor pentru a le asimila. Experienţa unor ţări ca Spania, Italia, Danemarca, Germania, care au
investit masiv îndeosebi în producţia de energie verde, eoliană sau solară, este considerată neconcludentă
dacă nu chiar un eşec. Într-un articol publicat în revista Cadran politic, în aprilie 2011, Jorg Muller aprecia
că „Marile speranţe legate de tehnologia energiei regenerabile contrazic şi teoria economică şi experienţa
practică a Europei. Programele „verzi” din Spania au distrus 2,2 locuri de muncă pentru fiecare slujbă
creată, în timp ce capitalul necesar pentru o slujbă industrială „verde” a Italiei ar fi putut finanţa aproape
cinci slujbe în restul economiei. Energia eoliană şi cea solară au sporit preţul energiei cu 7,5% în Germania,
iar Danemarca are cele mai ridicate preţuri la curentul electric din Uniunea Europeană. Autorităţile centrale
din SUA care încearcă să promoveze industria energiei „verzi” nu vor avea mai mult succes la crearea de noi
locuri de muncă sau stimularea economiei”.
Oricât de diferite sunt punctele de vedere, rămâne valabilă preocuparea pentru a găsi soluţii la gravele
probleme pe care le ridică relaţia omului cu mediul natural. Nimeni nu neagă aceste probleme. Discuţia se
duce în legătură cu metodele şi măsurile aplicabile pentru a depăşi dificultăţile pe care le implică tranziţia
către economia verde.
Având în vedere particularităţile economiei verzi, caracterul eterogen şi difuziunea acesteia în sectoarele
economice clasice, datele statistice care reflectă starea şi dinamica pe ansamblu şi a componentelor
acesteia sunt insuficiente, sporadice, neconcludente.
Cu toate acestea, din interesul crescând al cercetătorilor care urmăresc mersul economiei verzi, dar şi din
considerente practice, s-au făcut estimări parţiale, pe domenii definite sau prin calcule pe baza datelor
globale cunoscute. Astfel, potrivit unui studiu al Roland Berger Strategy Consultants din Germania,
volumul pieţei globale pentru tehnologii de mediu, produse şi servicii, este de aproximativ 1.370 mld. USD
şi se estimează că va atinge 2.740 mld. USD în 2020. Aceste tehnologii servesc următoarele segmente
de piaţă: tehnologii de eficienţă energetică (aparatură, procese industriale, motoare electrice, izolatori),
managementul deşeurilor, apă potabilă, transport sustenabil.
În context, se estimează că afacerile verzi devin motorul dezvoltării economice germane. Până în 2020
numărul locurilor de muncă în industrii pentru tehnologii de mediu îl va depăşi pe cel al locurilor de
muncă din industriile auto şi prelucrătoare (maşini-unelte), iar ponderea tehnologiilor de mediu în
producţia industrială va ajunge la 16% până în 2030, înregistrând o creştere de 4 ori faţă de nivelul anului
2005.
În România, politicile guvernamentale pentru promovarea economiei verzi au fost inconsecvente şi de slabă
eficienţă. Ca urmare a profundelor transformări şi restructurări ale economiei, după 1989 s-au diminuat
simţitor ori au dispărut sectoare industriale poluante şi mari consumatoare de resurse primare, fapt ce
a lăsat impresia că nu sunt probleme mari, care să necesite o preocupare specială. Dispariţia surselor
de poluare a fost, însă, înlocuită cu exploatarea haotică neraţională a unor resurse, cu distrugerea unor
sisteme de irigaţii şi îndiguiri pentru protecţia împotriva inundaţiilor, cu gestionarea necorespunzătoare
a strângerii şi depozitării deşeurilor şi chiar cu primirea, din străinătate, a unor deşeuri intens poluante
pentru a fi depozitate în România.
Lipsa unei legislaţii adecvate, ferme şi coerente în domeniul protecţiei mediului au făcut posibile
despădurirea unei mari suprafeţe neurmată de plantări pentru regenerarea pădurii, deşertificarea unor
suprafeţe de teren care fuseseră redate agriculturii, eroziuni şi alunecări de teren, inundaţii catastrofale etc.
Toate acestea au readus în atenţie importanţa preocupărilor pentru protecţia mediului, dar lipsa resurselor
financiare şi insuficienta implicare a autorităţilor locale şi a cetăţenilor au făcut ca acţiunile concrete să nu
fie pe măsura necesităţilor şi degradarea mediului să se perpetueze.
Acţiunile concrete în care s-a implicat Guvernul prin măsuri de sprijin s-au rezumat la programul de
reabilitare termică a clădirilor de locuit şi la programul de înlocuire a autovehiculelor vechi, extins apoi, la
tractoare şi maşini agricole. De asemenea, guvernul a acordat sprijin financiar pentru refacerea locuinţelor,
a digurilor şi a drumurilor distruse în urma inundaţiilor şi a alunecărilor de teren. Din lipsă de resurse, dar şi
din motive de organizare şi administrare defectuoasă, aceste programe au fost marcate de inconsecvenţe,
care le-au diminuat eficienţa. În planul economiei verzi, cele două programe nu au contribuit direct la
dezvoltarea şi diversificarea acesteia ci într-o formă indirectă, în sensul că, asociat cu efectul de economisire
a resurselor şi de scădere a poluării, s-au creat ori s-au consolidat locuri de muncă în sectoare clasice, în
construcţia de maşini, în servicii şi construcţii.
Potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Statistică, în 2010 România a cheltuit 3% din PIB pentru
activităţi de protecţie a mediului, ceea ce poate fi apreciat ca fiind extrem de puţin în raport cu necesarul
în acest domeniu.
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Politicile, programele şi acţiunile guvernamentale nu sunt suficiente pentru a impulsiona economia verde
dacă nu reuşesc să implice în aceste demersuri mediul de afaceri şi, nu în ultimul rând, pe consumatori care
prin opţiunile lor pot stimula interesul pentru produse şi servicii ecologice. În această privinţă, s-au obţinut
rezultate modeste, mult sub potenţialul economiei româneşti de a promova produse, tehnologii şi servicii
ecologice.
Cu toate aceste neîmpliniri, interesul pentru protejarea mediului, în consens cu preocupările şi iniţiativele
comunităţii internaţionale, se menţine. Făcând o evaluare a potenţialului de care dispune ţara noastră în ce
priveşte sursele de energie verde se estimează că până în 2020 este posibil ca 43,5% din consumul intern
brut de energie electrică să fie asigurat din surse neconvenţionale la care energia produsă în centrale eoliene
va contribui cu 27 de procente. Producţia de energie în hidrocentrale, în centrale pe biomasă şi fotovoltaice
îşi va adăuga contribuţia la atingerea acestui obiectiv. Pentru a întregi tabloul acestei perspective, trebuie
să arătăm că dezvoltarea şi exploatarea unor capacităţi de producţie a energiei în sisteme neconvenţionale
necesită investiţii importante care vor ridica costurile, cheltuiala suplimentară fiind suportată de consumatori.
În aceste condiţii, implicarea statului este imperios necesară pentru a susţine efortul investitorilor şi a atenua
impactul negativ asupra consumatorilor.		
În cadrul preocupărilor de a promova economia verde, punând în balanţă avantajele dar şi riscurile pe care
le implică acest demers, s-au conturat şi conceptele de activităţi verzi şi de locuri de muncă verzi.
Într-o accepţiune largă, locurile de muncă verzi sunt acele locuri de muncă în care persoanele care le ocupă
contribuie la reducerea impactului negativ al activităţii diferitelor sectoare economice asupra mediului
ambient, la conservarea sau refacerea calităţii mediului, la punerea în practică a unor soluţii alternative
pentru înlocuirea consumului de resurse neregenerabile sau poluante.
Activităţile care definesc locurile de muncă verzi sunt:
- a ctivităţi care au ca obiect corectarea, reducerea sau eliminarea efectelor nocive ale activităţii oamenilor
asupra mediului natural, precum şi prevenirea şi înlăturarea efectelor dezastruoase ale calamităţilor
naturale;
- activităţi care produc bunuri sau servicii într-o formă care protejează mediul;
- activităţi de control şi prevenire a degradării mediului;
- a ctivităţi în sectoarele tradiţionale care susţin, tehnic şi tehnologic, procesele de producţie din economia
verde.
Economia verde are asupra pieţei muncii şi ocupării efecte complexe şi contradictorii:
- s e creează locuri de muncă noi, pentru activităţi noi, care cer competenţe speciale, cel mai adesea
nedobândite în cadrul pregătirii şcolare iniţiale;
- s e creează locuri de muncă adiţionale în sectoare care produc echipamente, produse şi servicii pentru
economia verde;
- locurile de muncă din sectoare clasice vor cere competenţe noi pentru a se compatibiliza în schimbul de
produse şi activităţi cu economia verde;
- înlocuirea produselor realizate prin consum de resurse neregenerabile cu produse ale economiei verzi
va face ca unele locuri de muncă din sectoare clasice, cu încărcătura lor de cunoştinţe şi competenţe, să
se împuţineze sau să dispară.
Balanţa sporului şi a diminuării numărului de locuri de muncă va da direcţia de evoluţie a pieţei muncii, către
şomaj sau către ocupare.
Având în vedere interferenţele economiei verzi cu sectoarele clasice ale economiei, locurile de muncă verzi
acoperă un larg spectru de calificări, domenii educaţionale şi profile ocupaţionale care conţin, în proporţii
diferite, competenţe originale, specifice. Aceste locuri de muncă se regăsesc atât în producţia de bunuri şi
servicii, cât şi în sectorul de cercetare şi dezvoltare, în mediul privat, dar şi în cel public, guvernamental, în
mediul academic şi ştiinţific, în cadrul asociaţiilor profesionale şi în organizaţii ale societăţii civile.
Desigur că nu toate aceste locuri de muncă sunt 100% verzi. Unele au această calitate pentru că rezultatul
activităţilor care se practică în cadrul lor sunt produse sau servicii ecologice, altele pentru că, în sectoare clasice,
contribuie la cercetarea, proiectarea şi producerea de bunuri şi accesorii folosite în economia verde sau la
implementarea tehnologiilor specifice acesteia.
Într-o clasificare largă, putem deosebi locuri de muncă verzi, cu grade diferite de apropiere de specificul
domeniului, directe, care se regăsesc nemijlocit în activităţi legate de protecţia şi conservarea mediului sau de
exploatarea şi valorificarea unor resurse regenerabile, indirecte, care se regăsesc în activităţi de producţie sau
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servicii furnizate sectoarelor direct implicate în protecţia mediului şi exploatarea resurselor regenerabile, dar
şi în activităţi economice şi administrative desfăşurate în unităţi din sectoare ale economiei verzi şi induse,
locuri de muncă din alte sectoare de activitate create ca urmare a sporirii cererii de produse şi servicii pe
seama dezvoltării economiei verzi. Din punct de vedere practic, pentru a le inventaria, monitoriza şi a stimula
proliferarea lor, toate aceste categorii sunt la fel de importante.
Întrucât locurile de muncă verzi şi tendinţa de creştere a numărului lor constituie o realitate care nu poate
fi ignorată sau minimalizată a apărut, firesc, nevoia de a supune unei observaţii mai atente natura, calitatea,
atractivitatea şi şansele de progres în carieră pentru persoanele care le ocupă.
În economia verde, fiind un complex de activităţi integrate, locurile de muncă verzi sunt variate ca nivel de
pregătire profesională şi specializări. Aşa cum economia verde interferează cu activităţi ale economiei clasice,
tot astfel locurile de muncă verzi necesită atât competenţe de ordin general, cât şi competenţe noi, speciale,
cerute de noile tehnologii şi produse. Competenţele speciale, datorită caracterului de noutate nu sunt, de
regulă, dobândite în sistemul de învăţământ, deşi în ultimul timp se remarcă prezenţa în programele de
studiu la nivel universitar a unor teme şi probleme specifice ocupaţiilor din acest domeniu, ci trebuie însuşite
în cadrul unor programe de formare profesională ulterioară instruirii de bază. Prin urmare, tranziţia către
economia verde cuprinde, ca o componentă de bază, formarea profesională la diferite niveluri a celor care vor
lucra pe locuri de muncă verzi.
Dacă pentru investitori atracţia către economia verde este condiţionată de eficienţa şi rentabilitatea noilor
activităţi, de posibilitatea de a-şi recupera cheltuiala cu un anumit profit, pentru forţa de muncă efortul
de adaptare profesională trebuie recompensat cu şanse superioare de câştig şi de ascensiune în carieră, în
condiţii de muncă decente, comparabile cu cele din sectoarele clasice similare. Pentru unele categorii de
lucrători adaptarea profesională va deveni o necesitate legată de riscul pierderii locului de muncă. Pentru
forţa de muncă atrasă, îndeosebi pentru tinerii absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, caracteristicile
locurilor de muncă verzi trebuie să constituie o motivare a opţiunii de a le ocupa. Unul dintre atuurile
acestei opţiuni este acela că economiei verzi îi aparţine viitorul şi aceasta oferă garanţia construirii unei
cariere care, în funcţie de datele şi calităţile personale, poate fi de succes.
Între mijloacele de motivare şi atracţie nu trebuie neglijate cerinţele susţinute de sindicate ca noile locuri de
muncă să fie consolidate, decente, să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor precum şi o remunerare
corespunzătoare cu efortul de adaptare la nou, la schimbările în practicile şi metodele de lucru.
Un aspect, care nu poate fi neglijat, priveşte persoanele care, în tranziţia către economia verde, îşi pierd
locurile de muncă sau, pentru a şi le păstra, trebuie să-şi însuşească noi competenţe, să se adapteze la noile
tehnologii, la noile metode şi procedee de lucru. În funcţie de ritmurile şi amploarea proceselor de tranziţie
la economia verde şi pe fondul menţinerii şomajului, chiar şi în limite normale, numărul acestor persoane
poate fi suficient de mare încât să creeze probleme sociale dacă nu se iau, din timp, măsurile necesare. Nici
aceste probleme nu pot fi depăşite fără intervenţia consistentă a statului prin măsuri de protecţie socială şi
de reconversie profesională.
Motivarea investitorilor şi a persoanelor care vor ocupa locurile de muncă verzi trebuie gândită în condiţiile
în care tranziţia va fi dificilă sub aspectul eficienţei economice a noilor activităţi, costurile unor produse şi
servicii vor creşte, consumul va suferi un şoc. Dacă avem în vedere miza pe termen lung a tranziţiei spre
înverzirea economiei, costurile economice şi sociale se impun. Pentru unii dintre actorii acestui proces,
asumarea sacrificiilor şi riscurilor care li se cer este inacceptabilă. Tocmai de aceea, costurile economice şi
sociale ale acestei tranziţii trebuie distribuite astfel încât toţi cei care pot avea un rol în stimularea creşterii
economiei verzi să nu fie descurajaţi ci motivaţi să accepte noile provocări, să găsească soluţii pentru a
învinge dificultăţile. Acest rol şi-l pot asuma numai guvernele, prin promovarea de politici adecvate cu
scopul propus.
Studiile, analizele, rapoartele asupra perspectivelor economiei verzi subliniază importanţa implicării
guvernelor pentru susţinerea şi dezvoltarea acesteia. Raportul Stern privind consecinţele economice ale
încălzirii globale arăta că „guvernele (trebuie n.n.) să stabilească un cadru de lucru ferm cu privire la politicile
tehnologice care să direcţioneze acţiunile sectorului privat. Fără suport guvernamental piaţa ar putea să nu
selecteze niciodată acele tehnologii care nu îi sunt familiare dar care, cu toate acestea, s-ar putea dovedi a fi
cele mai ieftine în final.” Într-un raport al McKinsley Global Institute se apreciază că „în lipsa unui set de acţiuni
puternice şi coordonate este improbabil ca până şi cele mai benefice opţiuni din punct de vedere economic
să se materializeze la magnitudinea şi costurile estimate.” În sfârşit, Raportul Dezvoltării Umane 2007/2008
al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) menţiona: „Există bariere în calea progresului spre
limitarea schimbărilor climatice, bariere ce pot fi înlăturate numai prin acţiuni guvernamentale. Politicile
publice de reglementare, subvenţii pentru energie şi informare joacă un rol central.”
Toate aceste constatări şi recomandări sunt preluate în strategiile, politicile şi programele guvernelor
şi se regăsesc în acţiunea lor cotidiană în funcţie de modul cum acestea percep importanţa şi acuitatea
problemei, dar şi de mijloacele de care dispun pentru a se implica.
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Acţiunea statului în stimularea apariţiei şi dezvoltării economiei verzi, se poate concretiza într-un pachet de
politici care va trebui să cuprindă:
-d
 iminuarea şi, în final, eliminarea subvenţiilor acordate pentru activităţi care afectează calitatea
mediului şi redirecţionarea acestora către economia verde;
- creşterea eco-taxelor pentru a descuraja poluarea şi emisia de gaze cu efect de seră şi utilizarea sumelor
încasate din aceste taxe pentru susţinerea economiei verzi;
- returnarea produselor la sfârşitul perioadei lor de viaţăcătre firmele care le-au produs, prin reglementări
care să aplice principiul responsabilităţii extinse a producătorului;
- e tichetarea eco pentru toate produsele de consum realizate ecologic, pentru a informa consumatorii şi
a le da posibilitatea să opteze şi să încurajeze, astfel, producţia şi desfacerea acestor produse;
- r eglementarea mai riguroasă a activităţilor care privesc utilizarea resurselor naturale şi aplicarea fermă
a legii, atunci când se constată abateri de la normele stabilite;
- susţinerea financiară a activităţii de cercetare care contribuie la realizarea obiectivelor privind protecţia
mediului şi dezvoltarea economiei verzi;
- s usţinerea financiară a programelor de formare profesională pentru ocupaţii şi competenţe specifice
economiei verzi;
- încurajarea şi promovarea proiectelor eligibile pe domeniul protecţiei mediului pentru atragerea de
fonduri europene pentru realizarea lor.
Există mari diferenţe între ţări, din aceeaşi zonă geografică sau cu niveluri de dezvoltare comparabil, în ceea
ce priveşte concepţia privind economia verde, mijloacele şi resursele alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea
acesteia. Corespunzător, situaţia locurilor de muncă verzi este foarte diferită.
Aşa cum am mai arătat, economia verde, nu este un sector distinct, ci alăturat de sectoarele economice
clasice și de aceea statistica nu urmăreşte, cu indicatori consacraţi, starea şi evoluţia activităţilor specifice
economiei verzi. Practic, nu există serii care să probeze evoluţiile din domeniu. Pe de altă parte, nici locurile
de muncă verzi nu sunt omogene pentru a fi marcate şi evidenţiate distinct. Datele statistice, inclusiv
previziunile şi prognozele care sunt vehiculate în lucrări de cercetare, rapoarte, comunicate ale unor instituţii
guvernamentale, articole de presă, sunt estimative, punctuale, derivate din situaţiile statistice curente sau
obţinute prin sondaje şi anchete statistice, nu întotdeauna riguroase, făcute de cei interesaţi să studieze şi
să analizeze fenomenul.
În ţări ca Spania, Marea Britanie, Germania, Coreea de Sud, care sunt lideri în promovarea economiei verzi,
ca şi la nivel european şi mondial, asemenea statistici şi estimări există. În majoritatea ţărilor, printre care şi
România, informaţia statistică este săracă, datele disponibile sunt rezultatul unor calcule şi estimări făcute de
cercetătorii şi analiştii domeniului.
În ce priveşte situaţia prezentă, pe baza datelor statistice din ultimii 5-10 ani se estimează că în Spania numărul
salariaţilor angajaţi în activităţi pe care această ţară le-a încurajat şi dezvoltat (energie eoliană, energie
electrică şi termică obţinută în panouri solare, reciclarea deşeurilor, a ambalajelor şi a gunoiului) depăşeşte
500.000, reprezintă 2,62% din numărul total al angajaţilor spanioli şi a crescut spectaculos, de peste 10 ori
în ultimii 12 ani. Teresa Ribera, secretar de stat la departamentul energetic al Observatorului pentru Energie
Verde (OEV), declara pentru presă că în 2010 în sectorul energiei verzi activau 530.947 persoane şi numărul
acestora va creşte în viitor. În 2020 vor exista în Spania aproximativ un milion de locuri de muncă ecologice,
de reabilitare eco-energetică, iar adaptarea la schimbările climatice va obliga autorităţile statale să pună
accent pe ocuparea forţei de muncă în industria energiei verzi.
În Marea Britanie, după unele evaluări, un număr de 400.000-600.000 persoane lucrau în industria
tehnologiilor de mediu în anul 2004, iar în Coreea de Sud investiţiile în economia verde au creat 350.000
de locuri de muncă, în special pentru asigurarea aprovizionării cu apă potabilă a populaţiei şi apărarea
ecosistemelor.
La nivel european se apreciază că în activităţile economice verzi sunt peste 3 milioane de locuri de muncă,
depăşind numărul locurilor de muncă în industriile poluante. Practic, aproximativ 3,4 milioane de locuri de
muncă ţin direct de sectorul energiilor regenerabile şi al bunurilor şi serviciilor bazate pe consum redus de
energie, în timp ce, în industriile poluante cum ar fi cele ale mineritului, gazelor, energiei electrice produsă
pe bază de combustibili fosili, cimentului, prelucrării metalelor etc. însumează circa 2,8 milioane de locuri de
muncă în întreaga Europă.			
Se apreciază că înfăptuirea obiectivului din Strategia Europa 2020 care îşi propune ca 20% din energia utilizată
să provină din surse regenerabile va contribui la revigorarea economiilor naţionale ale statelor membre ale
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Uniunii Europene şi va duce la crearea de locuri de muncă. În cadrul unui forum european Jose Manuel
Barroso, preşedintele Comisiei Europene, a declarat că atingerea obiectivului menţionat poate însemna
peste un milion de locuri de muncă în plus până în 2020.
Concluzia care se poate desprinde din aceste evaluări este că tranziţia către economia verde, la nivel global,
este un fapt împlinit în pofida rezervelor pe care la mai exprimă unii analişti ai fenomenului. Realizările
unor ţări în acest domeniu şi susţinerea de care se bucură promovarea economiei verzi din partea factorilor
decizionali de la nivel naţional şi a organismelor internaţionale arată că tranziţia către acest tip de economie
este una dintre direcţiile esenţiale ale progresului în lumea contemporană.
Forţa şi hotărârea cu care guvernele acţionează pe această direcţie sunt diferite, dar interdependenţele
complexe pe care le-a generat globalizarea fac ca fiecare ţară să acorde atenţie acestor probleme. Şi în
acest domeniu este importantă viteza cu care reacţionează fiecare ţară, capacitatea de a ţine pasul cu cei
care se află în avangardă, inclusiv prin găsirea şi aplicarea de soluţii originale la probleme specifice. Cei care
ignoră mersul evident către economia verde, neglijează potenţialul de dezvoltare al acesteia şi nu iau în
considerare impactul negativ al unui asemenea comportament asupra relaţiilor economice cu alte state vor
trebui să facă eforturi mult mai mari pentru a recupera rămânerile în urmă.
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3.	Implicaţiile dezvoltării economiei verzi asupra activităţii Serviciului
Public de Ocupare român
Dezvoltarea economiei după cel de al doilea război mondial, în anii puterii comuniste, a avut efecte
contradictorii asupra mediului natural, fiind subordonată viziunii economice şi obiectivelor politice ale
partidului unic. Pe de o parte, a existat o preocupare vădită pentru efectuarea unor lucrări de anvergură:
îndiguiri, desecări, crearea unor mari acumulări de apă, terasări, regularizarea cursurilor unor râuri,
construirea de mari sisteme de irigaţii, construirea de staţii de epurare a apelor reziduale etc. Pe de altă
parte, concepţia cu privire la dezvoltarea industrială extensivă, cu accent pe industria grea şi la creşterea
producţiei agricole, în principal pe seama sporirii suprafeţelor agricole şi a chimizării, au condus la crearea,
în toate sectoarele de activitate, a unor obiective economice de foarte mari dimensiuni, intens poluante.
Numeroasele combinate metalurgice, ineficiente şi mari consumatoare de energie, marile unităţi ale
construcţiei de maşini, fabricile de ciment, unităţile industriei chimice, centralele electrice şi termice pe
bază de cărbune inferior, exploatările miniere, inclusiv de substanţe radioactive, au poluat masiv şi intens
zonele în care funcţionau şi au adus grave prejudicii sănătăţii locuitorilor prin deteriorarea calităţii aerului şi
apei, creşterea nivelului radiaţiilor etc. Situaţii ca cele de la Copşa Mică, Comarnic, Bicaz, Fieni etc. erau bine
cunoscute şi nu au putut fi remediate până la căderea regimului comunist.
Nici programele de dezvoltare ale agriculturii nu au avut un efect benefic asupra mediului. Desecările masive
de pe cursul Dunării şi din Deltă au dereglat ecosistemele naturale, au schimbat microclimatul în unele
zone, iar cheltuiala pentru aceste amenajări nu s-a dovedit profitabilă pe termen lung. Administrarea în sol
a îngrăşămintelor chimice, a ierbicidelor şi insecto-fungicidelor, fără respectarea riguroasă a unor reţete
şi norme şi fără a ţine seama de istoricul tratamentelor aplicate solului au avut, de asemenea, consecinţe
asupra calităţii produselor agricole, dar şi asupra calităţii solurilor.
După 1989, după prăbuşirea comunismului, economia României a cunoscut transformări radicale prin
procesele de restabilire a proprietăţii private, intrarea unităţilor economice într-un sistem concurenţial real
şi retragerea treptată a statului din calitatea de agent economic. Marile combinate industriale, cu câteva
excepţii, s-au desfiinţat în toate sectoarele economice, activitatea minieră s-a restrâns, producţia de energie
electrică şi transporturile s-au contractat corespunzător. Agricultura, practicată în micile gospodării ţărăneşti
rezultate în urma restituirii proprietăţilor nu a mai avut acces la chimizare, iar marile unităţi agricole au
raţionalizat-o şi din motive de costuri.
Toate aceste procese au fost însoţite de o reducere masivă a efectelor distructive ale activităţii economice
asupra mediului natural şi de o evidentă îmbunătăţire a calităţii acestui mediu. Ca urmare, preocuparea
guvernului şi a instituţiilor guvernamentale, a administraţiilor locale, a investitorilor, a organizaţiilor societăţii
civile şi a populaţiei pentru problemele de mediu s-a situat la cote scăzute, fiind stimulată mai mult de
semnale externe decât de probleme reale interne. După perioada de masive transformări care este, practic,
încheiată, ne aflăm într-o altă realitate economică şi socială care generează propriile probleme şi necesită
soluţii noi, corespunzătoare.
Dispariţia industriilor poluante şi mari consumatoare de resurse naturale şi de energie a condus la o
ameliorare simţitoare a calităţii mediului. Emisiile de gaze cu efect de seră, degajarea în atmosferă a prafului
şi a altor substanţe nocive pentru om şi pentru vegetaţie, deversarea în apele curgătoare a deşeurilor toxice
sunt, în prezent, la niveluri admisibile, sub cele întâlnite în ţările economic dezvoltate. În acelaşi timp, după
1989 au apărut alte probleme în relaţia cu mediul natural.
Unele dintre aceste probleme decurg din menţinerea în exploatare a unor capacităţi de producţie, în
special în domeniul energetic, create înainte de 1989, care continuă să polueze, chiar mai intens decât în
trecut, datorită uzurii lor fizice. Fondul locativ învechit, construit în cea mai mare parte înainte de 1989, cu
rezistenţă termică extrem de scăzută, continuă să consume ineficient importante resurse energetice şi să
facă necesară funcţionarea, în continuare, a centralelor termoelectrice construite în aceeaşi perioadă cu
randament extrem de scăzut dar intens poluante.
Un alt grup de probleme a apărut ca urmare a deteriorării sau distrugerii unor amenajări (sisteme de irigaţii,
diguri, lucrări de consolidare a versanţilor şi malurilor râurilor etc.). Fenomenele naturale extreme ca
inundaţii catastrofele, alunecări de teren, deşertificarea unor suprafeţe întinse s-au înmulţit, iar localităţile şi
culturile agricole s-au aflat fără protecţie în faţa calamităţilor naturale, suferind distrugeri foarte mari.
Activităţile care s-au dezvoltat după 1989 şi-au adus contribuţia specifică la creşterea poluării. Serviciile şi comerţul,
industria ambalajelor, transportul rutier, a căror pondere a crescut în activitatea economică au generat, alături de
poluare, gaze cu efect de seră sau care provoacă deteriorarea stratului de ozon, probleme noi privind reciclarea
deşeurilor, colectarea şi depozitarea gunoiului, epurarea apelor menajere şi reziduale etc.
Exploatarea haotică, neraţională a unor resurse, lipsa controlului şi atitudinea permisivă a autorităţilor
faţă de activităţile cu potenţial poluant sau care aduc deteriorări mediului au contribuit, de asemenea, la
deteriorarea mediului şi a echilibrelor naturale.

16

Faţă de acest tablou al relaţiilor cu mediul natural se pot estima şansele şi perspectivele economiei verzi în
România.
Este evident că o primă categorie de probleme o constituie stoparea degradării mediului natural şi acest
lucru se poate realiza prin investiţii şi lucrări susţinute de guvern, de autorităţile locale şi de comunităţile din
zonele şi localităţile supuse riscului de a suporta consecinţele acestei degradări. Iniţiativa pe acest domeniu
este palidă datorită lipsei de resurse financiare care face ca problemele mediului, deşi recunoscute, să nu
constituie o prioritate.
În al doilea rând, se resimte, tot mai puternic, penuria de resurse energetice şi a unor materii prime de bază,
care nu poate avea ca soluţie decât identificarea de resurse alternative din categoria celor regenerabile.
În sfârşit, ca membru al comunităţii internaţionale într-o lume globalizată, România este racordată la
problemele mari ale omenirii reducerea emisiei de gaze cu efect de seră şi de substanţe care deteriorează
stratul de ozon, păstrarea calităţii aerului, gestionarea resurselor de apă, economisirea resurselor
neregenerabile etc., pe fondul preocupărilor de a găsi soluţii pentru asigurarea dezvoltării durabile.
Inventarierea acestor probleme dă o imagine asupra activităţilor care ar putea să configureze domeniul
economiei verzi în România. Varietatea şi complexitatea domeniului arată necesitatea implicării autorităţilor,
a mediului de afaceri, a organizaţiilor societăţii civile şi, nu în ultimul rând, a cetăţenilor ca beneficiari, în
final, ai acestor activităţi. Esenţială este, însă, implicarea statului, a autorităţilor şi instituţiilor sale la toate
nivelurile, fără de care nu se poate asigura coordonarea, coerenţa şi susţinerea financiară a programelor de
construire, consolidare şi dezvoltare a economiei verzi.
Implicarea poate fi directă, prin iniţierea, proiectarea şi punerea în lucrare a unor programe în domeniu
sau indirectă, prin măsuri de sprijinire a iniţiativei private şi prin acţiuni de conştientizare şi sensibilizare a
populaţiei faţă de problemele economiei verzi.
Un rol foarte important îl are statul în organizarea sau sprijinirea formării resurselor umane pentru locurile
de muncă verzi. Acest rol se poate îndeplini prin sistemul naţional de educaţie şi prin serviciul public de
ocupare a forţei de muncă.
Sistemul naţional de educaţie, promovând principiul învăţării pe tot parcursul vieţii, trebuie să asigure, în
învăţământul iniţial şi prin programele de formare profesională a adulţilor, cunoştinţele şi competenţele
specifice noilor ocupaţii pe care le generează economia verde. Este un bun prilej de a transpune în practică
obiectivul european „noi competenţe pentru noi locuri de muncă”.
Serviciul public de ocupare este cel mai bun şi mai sensibil receptor al cerinţelor reale de pe piaţa muncii.
Prin colectarea ofertei de locuri de muncă a angajatorilor, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
au operativ şi clar imaginea a ceea ce se cere pe piaţa muncii. Prin serviciile specializate de informare,
consiliere, orientare şi formare profesională, aceste instituţii pot orienta masa căutătorilor de locuri de
muncă spre activităţile care solicită forţă de muncă, dar şi spre activităţi care se doreşte să fie promovate şi
prin noutatea lor oferă perspectivă celor care le ocupă.
Rezultă, de aici, că serviciul public de ocupare trebuie să răspundă cerinţelor curente de pe piaţa forţei
de muncă dar poate fi şi un factor activ în promovarea şi susţinerea economiei verzi. De asemenea, prin
metodele sale de lucru şi prin mijloacele de monitorizare de care dispune, poate să îşi aducă o contribuţie
însemnată la mai buna evaluare a dimensiunilor şi a structurii economiei verzi în ţara noastră.
Pentru a îndeplini aceste obiective este necesar ca, mai întâi, să se identifice şi să se inventarieze locurile
de muncă verzi în toate sectoarele economice. Pentru aceasta va trebui să fie definite activităţile în care se
găsesc aceste locuri de muncă şi apoi să fie definite caracteristicile pe care trebuie să le întrunească un loc
de muncă pentru a fi încadrat în categoria locurilor de muncă verzi.
Experienţa internaţională cunoscută nu ne ajută pentru că, deşi există referiri frecvente la numărul în
creştere al locurilor de muncă verzi, acestea sunt estimative, în cifre rotunde la nivelul sutelor de mii şi se
referă la activităţi din domenii care au legătură directă şi evidentă cu mediul sau cu exploatarea resurselor
regenerabile. Nu avem informaţii clare despre un sistem de inventariere şi monitorizare a locurilor de
muncă verzi la nivel naţional, chiar dacă necesitatea unui asemenea sistem devine tot mai evidentă.
Aşa cum s-a mai arătat, locurile de muncă verzi pot fi identificate în activităţi specifice care au ca obiect
gestionarea resurselor neregenerabile şi exploatarea resurselor regenerabile fără a deteriora mediul
ambiental, gestionarea poluării de toate felurile şi producţia de produse şi servicii ecologice, curate, cât
mai aproape de substanţa naturală nealterată.
Având în vedere intercondiţionările de tot felul în cadrul sistemului economic general, anumite activităţi,
deşi nu se regăsesc în domeniile pe care le-am menţionat, pot fi considerate auxiliari ai economiei verzi, iar
locurile de muncă pot să fie considerate, indirect, tot locuri de muncă verzi.
În unele sectoare de activitate, în special în sectorul produselor alimentare, se produc, în cadrul aceloraşi
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unităţi şi cu acelaşi personal, atât produse în sistem clasic, cât şi produse bio. În aceste cazuri, uneori diferă
materia primă, alteori diferă tehnologia obţinerii produsului şi este dificilă în a departaja locurile de muncă
verzi de celelalte locuri de muncă.
Locurile de muncă verzi pot să fie locuri ocupate sau locuri vacante comunicate de angajatori. De asemenea,
pot fi locuri de muncă cu caracter permanent şi locuri de muncă ocazionale, iar după tipul contractului de
muncă locuri ocupate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată. Pe
baza acestor caracteristici se pot realiza structurări şi se pot calcula indicatori utili pentru a descrie starea şi
evoluţia locurilor de muncă verzi.
Locurile ocupate ar putea fi identificate în cadrul bazei de date privind angajatorii pe care ar trebui să o
formeze serviciul public de ocupare. Având sistemul informatic interconectat cu cele ale instituţiilor din
sistemul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi putând să-şi ia informaţiile necesare despre
angajatori direct de la inspecţia muncii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu şi-a
format propria bază de date privind angajatorii care să furnizeze informaţii specifice relaţiilor acestora cu
serviciul public de ocupare: profilul activităţii şi numărul de personal, locurile de muncă vacante pe care
le-a comunicat, dacă a încadrat pe acele locuri de muncă persoane repartizate de agenţia pentru ocuparea
forţei de muncă, dacă a angajat persoane cu subvenţionarea locurilor de muncă în condiţiile legii şi dacă
a menţinut raporturile de muncă pe perioada prevăzută de lege, dacă a participat la bursele locurilor de
muncă organizate de agenţie etc.
Inventarierea locurilor de muncă verzi ocupate este utilă şi importantă pentru cunoaşterea situaţiei de
moment a economiei verzi, iar seriile de date ar permite identificarea unor tendinţe care vor putea fi luate în
considerare la elaborarea de previziuni şi de strategii şi încurajate prin politici guvernamentale.
Locurile de muncă nou create sau vacante, comunicate de angajatori, ar putea fi identificate adăugând în
formularul tipizat o rubrică în care să se înscrie coduri de recunoaştere a calităţii de loc de muncă verde cu
caracteristicile care prezintă interes.
Spre deosebire de locurile de muncă clasice care, după comunicare, sunt înregistrate în baza de date pentru a
fi mediate, locurile de muncă verzi vor trebui analizate, selectate şi în funcţie de caracteristicile lor, urmează
să se stabilească proceduri speciale de ocupare.
Locurile de muncă din sectoare care asigură suportul tehnic şi tehnologic pentru procesele de producţie
din economia verde sunt clasice, solicită competenţe obişnuite care nu necesită urmarea unei forme de
pregătire profesională şi pot fi înscrise în baza de date privind locurile de muncă vacante alături de toate
celelalte.
O altă categorie de locuri de muncă verzi sunt cele care împletesc competenţe profesionale valabile în orice
domeniu în care se regăsesc ocupaţii de un anumit fel cu competenţe noi, cerute de noile tehnologii sau de
utilizarea unor unelte, aparate şi dispozitive neîntâlnite în alte sectoare.
Locurile de muncă verzi, pure, care solicită competenţe inedite, strict legate de specificul proceselor de
producţie din economia verde şi care necesită formare profesională de specialitate sunt mai rare în prezent
deoarece economia verde se bazează încă, masiv, pe aparatul de producţie clasic. Pe măsură ce progresul
tehnologic va înlocui procedeele clasice, adaptate, cu procedee noi, proprii, desprinse de structurile clasice
din care s-au născut şi competenţele cerute pentru ocuparea locurilor de muncă verzi vor dobândi o
specificitate care va face necesară formarea profesională de specialitate.
În funcţie de natura locurilor de muncă identificate ca fiind locuri de muncă verzi, se vor stabili măsurile
active de stimulare şi de facilitare a ocupării lor.
Rezultă, din cele de sus, că, cel puţin într-o primă etapă, serviciul public de ocupare trebuie să se organizeze
pentru a gestiona corespunzător locurile de muncă verzi.
Va trebui ca, în fiecare agenţie teritorială, să existe un număr de consilieri specializaţi în identificarea şi
gestionarea locurilor de muncă verzi. Aceşti consilieri vor trebui să păstreze o legătură strânsă şi permanentă
cu angajatorii care oferă astfel de locuri de muncă, să cunoască foarte bine solicitările şi exigenţele
angajatorilor pentru ca, în activitatea lor de consiliere şi orientare profesională să poată oferi persoanelor
în căutarea unui loc de muncă informaţiile necesare şi să aibă capacitatea de a evalua corect cunoştinţele şi
aptitudinile acestor persoane pentru a le îndruma, cu şanse de reuşită, către ocuparea unui loc de muncă
verde.
Aceşti consilieri, sub îndrumarea metodologică a compartimentului de specialitate din Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, vor trebui să identifice competenţele profesionale proprii diferitelor
categorii de locuri de muncă verzi şi să elaboreze proceduri speciale pentru accesul la aceste locuri de muncă.
Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă constituie una dintre atribuţiile cu mare
pondere în activitatea serviciului public de ocupare, fiind considerată ca cea mai importantă şi eficientă
măsură de stimulare a ocupării prin creşterea capacităţii ocupaţionale a celor care caută loc de muncă.
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Din acest motiv, serviciul public de ocupare român şi-a constituit, în timp, o însemnată capacitate de a
presta servicii de formare profesională prin centre proprii ale agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de
muncă şi prin centre regionale de formare profesională a adulţilor. Această capacitate poate fi pusă în slujba
promovării locurilor de muncă verzi prin furnizarea cunoştinţelor profesionale necesare ocupării acestora.
O contribuţie importantă la consolidarea şi dezvoltarea locurilor de muncă verzi o poate aduce serviciul
public de ocupare prin sensibilizarea şi mobilizarea partenerilor sociali în sprijinul iniţiativelor sale.
Este cunoscut că serviciul public de ocupare român este o instituţie care funcţionează pe principiul
tripartitismului având, la nivel naţional, ca organ de conducere cu rol decizional, consiliul de
administraţie, iar la nivel judeţean consilii tripartite cu rol consultativ. Problematica economiei verzi şi
a locurilor de muncă verzi va trebui să fie discutată, periodic, în cadrul acestor organisme. În corelare cu
iniţiativele şi măsurile adoptate de autorităţile locale privind reducerea poluării, reducerea emisiei de
gaze cu efect de seră şi de substanţe care afectează stratul de ozon, reciclarea deşeurilor, gestionarea
colectării şi depozitării gunoiului etc., se va putea analiza evoluţia numărului locurilor de muncă verzi,
necesarul de competenţe profesionale şi de formare pentru aceste locuri de muncă, oferta de servicii
de formare din partea furnizorilor publici şi privaţi. În funcţie de constatări şi de concluziile rezultate
din dezbateri se vor putea adopta programe de acţiune şi măsuri concrete de stimulare a ocupării pe
locurile de muncă verzi.
Implementarea şi dezvoltarea economiei verzi nu este un proces linear, lipsit de obstacole, a cărei utilitate
şi eficienţă sunt evidente. Dimpotrivă, necesitatea evoluţiei către economia verde nu este percepută şi
însuşită de producători şi de consumatori pe măsura riscurilor şi pericolelor la care ne expunem dacă nu
se acţionează ferm, rapid şi în favoarea acesteia. Cel mai mare obstacol îl constituie costul ridicat pe care
îl presupune orice activitate în domeniul economiei verzi. Diminuarea poluării, a emisiei de gaze cu efect
de seră şi a substanţelor care atacă stratul de ozon sunt perfect posibile, dar cu costuri pe care cei care
urmăresc profituri pe termen scurt şi ignoră consecinţele pe termen lung nu sunt dispuşi să le suporte. Tot
astfel, producerea de produse bio sau exploatarea resurselor regenerabile pentru a înlocui consumul de
resurse neregenerabile este posibilă cu costuri suplimentare, uneori peste nivelul celor ale produselor şi
serviciilor pe care le înlocuiesc.
Caracteristica comună a activităţilor care alcătuiesc economia verde este că acestea generează costuri
suplimentare pe care sistemele clasice de producţie nu le necesită sau cheltuieli pentru repararea distrugerilor
provocate de calamităţi şi de protecţie pentru eventualele riscuri pe care, de asemenea, în condiţii normale,
procesele de producţie nu le reclamă. În condiţiile economiei libere, de piaţă concurenţială, posibilităţile de
intervenţie ale statului pentru a impune o anumită conduită sunt limitate, iar competiţia economică obligă
pe investitori la costuri cât mai scăzute, pe orice cale. În aceste condiţii, primele sacrificate sunt cheltuielile
care nu sunt într-o legătură organică, nemijlocită cu realizarea produselor sau serviciilor şi între acestea se
înscriu şi cele care privesc protecţia mediului.
Pe de altă parte, dacă privim lucrurile la nivel global, constatăm că problemele conservării şi protecţiei
mediului în care existăm şi cele ale producerii de materii şi de energie care să le înlocuiască pe cele obţinute
din resurse neregenerabile şi care sunt pe cale de epuizare, au dobândit o amploare şi o gravitate pe care
nu o putem ignora. Ruptura care s-a produs între percepţia acestor probleme la nivel individual şi la nivel
global face ca acţiunile la cele două niveluri să nu mai aibă consens şi coerenţă. Pe de o parte, comunitatea
internaţională, prin reprezentanţii autorizaţi ai statelor, ai mediului academic şi universitar, în congrese,
conferinţe, forumuri, organisme internaţionale, trage semnale de alarmă privind pericolele la care este
expusă omenirea şi elaborează documente şi strategii însuşite de toţi participanţii. Pe de altă parte, în
fiecare ţară continuă, la o scară mai mică sau mai mare, să funcţioneze capacităţi de producţie poluante, să
se gestioneze defectuos resursele naturale, să se deterioreze calitatea aerului, a apei, a mediului natural, în
general, cu preţul reducerii costurilor pentru a supravieţui în lupta de concurenţă.
Între cele două mize: salvarea planetei şi succesul în lupta de concurenţă, singurul care poate alege este
reprezentantul legitim al tuturor, statul care prin organismele sale reprezintă voinţa suverană a naţiunii şi
în această calitate şi-a asumat angajamente internaţionale. Statul, prin urmare, trebuie să adopte măsuri
care să motiveze opţiunea pentru protejarea mediului natural, pentru economisirea resurselor şi pentru
utilizarea, în toate cazurile posibile, a materiilor şi energiei produse din resurse regenerabile.
În economia liberă, de piaţă concurenţială, statul nu poate interveni prin măsuri şi metode administrative decât
în situaţii bine definite şi delimitate, pentru a nu deregla întregul mecanism economic. Măsurile statului trebuie
să lase libertatea de acţiune a participanţilor la viaţa economică dar să motiveze, economic, opţiuni care sunt în
consens cu interesul general.
Există o mare varietate de măsuri care pot fi adoptate de stat pentru încurajarea consolidării şi dezvoltării
economiei verzi, aşa cum s-a arătat în precedentul capitol. Între acestea, trebuie să-şi aibă locul şi măsurile
privind pregătirea profesională a celor care vor lucra pe locuri de muncă verzi, scutindu-l pe angajator de
cheltuielile aferente, dar se poate merge şi mai departe, instituind un sistem de stimulente, înlesniri şi
subvenţii pentru cei care oferă locuri de muncă verzi.
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După modelul, practicat deja, al subvenţionării locurilor de muncă şi al acordării de scutiri şi reduceri la
plata unor obligaţii către bugetele statului, se poate institui, prin completări şi modificări aduse legislaţiei în
vigoare, un sistem de instrumente care să stimuleze înfiinţarea de locuri de muncă verzi, declararea acestora,
ca atare, şi ocuparea cu persoane din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi al altor persoane în
căutarea unui loc de muncă. Sistemul de stimulente ar urma să fie propus după ce se vor analiza numărul,
structura, dinamica şi perspectivele locurilor de muncă verzi în România.
Aceste măsuri vor avea un efect benefic asupra pieţei muncii contribuind la consolidarea locurilor de muncă
existente pe măsură ce se transformă în locuri de muncă verzi şi la constituirea unei alternative pentru
persoanele care îşi pierd locul de muncă în urma restrângerii sau a încetării producţiei unor bunuri şi servicii
ca urmare a trecerii la procese şi tehnologii specifice economiei verzi.
Economia verde în România are mari perspective de dezvoltare. Construcţiile şi amenajările pentru
protecţia faţă de efectul distructiv al calamităţilor naturale, protejarea ecosistemelor şi biodiversităţii în
marile rezervaţii naturale, administrarea raţională a fondului forestier, păstrarea calităţii aerului şi apei,
gestionarea corespunzătoare a colectării şi reciclării deşeurilor şi a gunoiului, cultivarea în sistem ecologic a
pământurilor fertile sunt probleme de importanţă primordială în ţara noastră, dar care se află, diferenţiat, în
stadii cvasiincipiente. Lipsa fondurilor, asociată cu o oarecare pasivitate a autorităţilor şi comunităţilor locale
a făcut ca în domeniile menţionate să ne aflăm la un nivel nesatisfăcător. Volumul de muncă şi de resurse
materiale şi băneşti care trebuie alocate pentru a ne apropia de nivelurile decente din statele civilizate este
atât de mare încât va oferi locuri de muncă pentru mulţi şi pentru multă vreme.
La problemele menţionate se adaugă cele care ţin de efortul global al comunităţii internaţionale: stoparea
degradării condiţiilor de mediu la nivel planetar, utilizarea raţională, cu prudenţă a resurselor neregenerabile,
producerea de materiale şi înlocuitori pe bază de resurse regenerabile. Nici aici ţara noastră nu se află în
avangarda progresului deşi resursele de ţiţei, gaze naturale, cărbune, minereu de fier sunt, în mare parte,
epuizate fiind exploatate de multă vreme, printre primele în Europa.
Concluzia care se poate desprinde este că economia verde oferă un vast şi diversificat front de lucru pentru
oameni de cele mai diverse profesii şi niveluri de calificare. Lipsesc resursele financiare pentru a-l pune în
valoare. Mai sunt necesare o voinţă politică fermă, întemeiată pe o strategie raţională şi coerentă, implicarea
autorităţilor şi comunităţilor locale cu mijloacele specifice de care dispun, inclusiv cu disponibilitatea de a
presta activităţi nerecompensate în interes public, conştientizarea populaţiei asupra riscurilor pe care le
comportă pasivitatea, dezinteresul, iresponsabilitatea.
Dacă aceste obstacole vor fi depăşite şi dacă printr-o bună gestionare a resurselor financiare la toate
nivelurile se vor aloca sumele necesare, domeniul economiei verzi, alături de celelalte sectoare economice,
va asigura locuri de muncă suficiente pentru un nivel înalt de ocupare a populaţiei.

20

BIBLIOGRAFIE
Fundaciόn EOI, “Green Jobs, Empleo Verde en España 2010”, 2011
Fundación Biodiversidad, Observatorio de la Sostenibilidad en España, “Informe Empleo verde
en una economía sostenible”, 2010
ECORYS Nederland BV, “Programmes to promote environmental skills, Final Report”, June 2010
ECORYS Nederland BV, “Study on the Competitiveness of the EU eco-industry. Within the
Framework Contract of Sectoral Competitiveness Studies – ENTR/06/054, Final Report – Part
1”, 2009
ECORYS Nederland BV, “Study on the Competitiveness of the EU eco-industry. Within the
Framework Contract of Sectoral Competitiveness Studies – ENTR/06/054, Final Report – Part
1”, 2009
CEDEFOP, “Skills Supply and Demand in Europe – Medium term forecast up to 2020”
ECORYS Nederland BV, “Ex-ante evaluation of the initiative on the building workforce training
and qualification in the field of energy efficiency and renewable energy within the Intelligent
Energy Europe Programme, TREN/A2/143-2007, Final Report”, 2007
OECD, “Interim Report of the Green Growth Strategy: Implementing our commitment for a
sustainable future. Meeting of the OECD Council at Ministerial Level 27-28 May 2010”, 2010
UNEP, “Global Green New Deal. An Update for the G20 Pittsburgh Summit”, 2009
European Employment Observatory, “The Employment Dimension of the Greening of the
Economy”, EEO Review: 2009
UNEP, “Green Economy Report: A Preview”
European Employment Observatory, “EEO Review: The Employment Dimension of Economy
Greening. Romania”, Cătălin Ghinăraru, National Labour Research Institute, 2009
UNEP/ILO/IOE/ITUC, “Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World”,
2008
European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities, “Employment in Europe 2009”, 2009
The Employment Committee, EMCO/63/101110/EN, “The Employment dimension of tackling
environmental challenges”
ILO, “Skills for Green Jobs: A Global View”
European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities, “European Employment Observatory Review, The employment dimension of
economy greening 2009”, 2009
The Employment Committee, EMCO/64/101110/EN, “Towards a greener labour market - The
employment dimension of tackling environmental challenges”
“The Employment Dimension of Economy Greening”, Dr. Cătălin Ghinăraru, Autumn Review of
the EEO 2009
Green Revolution, “Green Business Index 2010”, 2010
Green Revolution, “Green Business Index 2011”, 2011
Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, „Raport privind starea mediului în România în anul
2000”

21

„Noua strategie europeană pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă (Europa
2020): obiective, instrumente de monitorizare a implementării, resurse necesare”, Ene Dinga,
Gabriela Prelipcean, Camelia Băltăreţu
„Criza economică şi revoluţia verde”, Revista Grupului pentru Dialog Social ”22”, Mircea Duțu,
2009
Ministerul Mediului şi Pădurilor, „Economia verde în contextul dezvoltării durabile şi eradicării
sărăciei”
„Mitul locurilor de muncă în domeniul energiei verzi”, Jorg Muller, Cadran politic, 2011
World Wide Fund for Nature, „Europa: noi locuri de muncă în economia ‘verde’”, 2009
„România în 2020”, Business în România, Teodora Vasâlca

Note:

23

