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I.  Sumar     

Proiectul comun german - Ungar – Polonez - Român EUBILD-UNAKLIM 2016-1-
DE02-KA204-003254 în ERASMUS + Schema KA2 (Parteneriate Strategice) 
proiectează un curs internațional de educație pentru adulți. Acesta va avea loc în 
țările participante, limbile de formare sunt limbile naționale și limba engleză. Vor 
fi abordate subiecte de mediu și transsectoriale. O căutare de locuri de muncă 
"ecologică" și un chestionar între angajatori, instituții de finanțare și educație au 
fost realizate în țările partenere. Chestionarul online a fost susținut de interviuri 
structurate, aproximativ 5 în fiecare țară participantă. Căutarea a fost efectuată 
între noiembrie 2016 și februarie 2017. Pe lângă chestionare și căutarea unui loc 
de muncă, au fost căutate și alte oferte de educație în portaluri din țările 
partenere. Obiectivul a fost acela de a găsi principalele subiecte și numărul 
cursurilor de educație continuă. 

Obiectivele cercetării în domeniul locurilor de muncă și al chestionarelor au fost 
acelea de a găsi diferențele în ofertele locurilor de muncă libere din țările 
partenere și a cuvintelor cheie utilizate, diferențele în opiniile angajatorilor cu 
privire la abilitățile personalului și subiectele de instruire oferite de organizațiile 
educaționale în continuă dezvoltare. În cazul în care s-ar găsi diferențe, cursul 
planificat va prelua și va rezolva lacunele. Astfel, creşte adaptarea tematicii la 
nevoile angajatorilor și aducând astfel mai mulţi participanți la curs. Evaluarea 
statistică a comparat țările, tipurile de instituții, angajatorii, promovarea instituțiilor 
de învățământ și finanțarea. Rezultatele au fost vizualizate în diagrame, 
histograme și, unde este cazul, linii de trend. 

Rezultatele preliminare arată o prioritate clară în clasarea noilor categorii de 
locuri de muncă "ecologice", cu diferențe între țări și instituții. Rezultatele 
chestionarului arată diferențe în ceea ce privește selecția temelor între angajatori 
și promovarea organismelor educaționale. În promovarea educației 49 de 
instituții au oferit educație în 14 teme din Germania. 45% din instituții oferă doar 
un singur curs. Subiecte foarte populare sunt oferite în multe orașe germane și 
se adaugă la un număr semnificativ de cursuri. În Ungaria, Polonia și România, 
piața locurilor de muncă ecologice este mai mică, căutarea sistematică nu este 
încă dezvoltată.   
Constatările vor constitui baza pentru proiectarea curriculumului cursurilor și vor 
rezolva decalajele dintre așteptările angajatorilor în ceea ce privește domeniile 
locurilor de muncă "ecologice" și curricula de formare existentă. 

Cuvinte cheie: promovarea educației, învățarea adulților, subiecte de mediu, 
locuri de muncă ecologice, statistici 
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1. Introducere 

 

Termenul "locuri de muncă ecologice" nu este definit în mod adecvat. Există 
interpretări și clasificări diferite pentru acesta. Am dori să urmăm terminologia 
dată "economiei ecologice", deoarece este discutată în prezent ca "o nouă 
modalitate de a face afaceri, modalitate în care mediul și economia sunt legate în 
mod pozitiv pentru a spori bunăstarea socială" 1 
 
În conformitate cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, locurile de muncă 
ecologice sunt definite ca "activități în agricultură, producție, cercetare și 
dezvoltare, administrație și activități de servicii care ajută la menținerea sau 
restabilirea durabilă a calității mediului". Acestea sunt, dar nu se limitează, la 
locuri de muncă care contribuie la protejarea ecosistemului și a  biodiversității, la 
reducerea consumului de energie, materiale și apă prin strategii eficiente, prin 
promovarea decarbonizării economiei, minimizarea sau prevenirea completă a 
tuturor formelor de poluare." 
 
Se poate presupune că dezvoltarea "economiei ecologice" va crea noi standarde 
pentru o economie inovatoare și va conduce la noi cerințe de calificare pentru 
ocuparea forței de muncă. 2 În plus, multe companii de astăzi includ aspecte de 
mediu în dezvoltarea produselor și proiectarea plantelor, astfel încât protecția 
mediului devine tot mai mult o parte integrantă a afacerilor. Această importanță a 
protecției mediului nu este întotdeauna ușor de cuantificat, ceea ce face dificilă 
estimarea nevoii sau forței de muncă din această industrie. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 (BMU, UBA 2012:Green Economy, in: BMU(Hrsg.):Umwelt 6/2012,Berlin; 

BMUB(2014)Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit(Hrsg.): 
Greentech made in Germany 4.0-Umwelttechnologie-Atlas für Deutschland, München; 
Qualifikationen, Berufe und Branchen für den Übergang in eine Green Economy-eine 
Bestandsaufnahme in Umwelt, Innovation, Beschäftigung 01/2017, 
www.umweltbundesamt.de/publikationen) 

 

2 (UBA(Hrsg.) Qualifikationen, Berufe und Branchen für den Übergang in eine Green Economy-
eine Bestandsaufnahme in Umwelt, Innovation, Beschäftigung 1/2017,  
www.umweltbundesamt.de/publikationen) 

 

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen
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3 (vezi și „Beschäftigung im Umweltschutz“ in umwelt, Innovation, beschäftigung/april 2016, 
www.umweltbundesamt.de/publikationen/beschaeftigung-im-umweltschutz-1 

 
 

 

Studiul nostru vizează examinarea calificărilor existente în acest domeniu, în 
special pentru șomeri și, de asemenea, vizează stabilirea cerererii de forță de 
muncă în sectorul ecologic și în ce măsură se întâmplă asta. În colaborare cu 
studiile naţionale țară ale partenerilor noștri din patru țări (Polonia, România și 
Ungaria), acest studiu constituie baza pentru dezvoltarea unui concept european 
de educație continuă în domeniul protecției mediului, a naturii și a climei. 
Finanțarea din cadrul programului ERASMUS +, Parteneriate strategice, a fost 
pusă la dispoziție pentru acest proiect. 

 

2. Abordarea metodică 

2.1 Identificarea oportunităților de formare existente în domeniul 
protecției mediului, a naturii și a climei 

 

Pentru a determina oportunitățile existente de formare care oferă programe de 
educație ulterioară, au fost căutate 63 de portaluri de pe Internet. Au fost folosite 
cuvinte cheie pentru filtrare. Au fost luate în considerare doar ofertele de formare 
cu o durată mai mare de 5 zile. 
Principiul anunțurilor de curs este că numai cursurile libere sunt listate în bazele 
de date. În primul rând, un curs care deja a început, a fost eliminat din bazele de 
date. Cercetarea ia în considerare doar cursurile anunțate la un moment dat. 
Listările se schimbă în mod constant. Cercetarea de față se referă la o perioadă 
de timp de la jumătatea lunii noiembrie 2016 până la mijlocul lunii februarie 2017. 
Listarea alfabetică a ofertelor de curs exclude numărarea dublă. În unele cazuri, 
s-au afişat mai multe posibilități de educați, iar ulterioar au fost oferite cursuri de 
același furnizor în locații diferite, în același timp. Mai multe detalii sunt prezentate 
în evaluarea rezultatelor. 
 

 

2.2 Determinarea ofertelor locurilor de muncă în domeniul 
protecției mediului, a naturii și a climei 

 

Există numeroase schimburi online de locuri de muncă în Germania, care includ, 
de asemenea, oferte de locuri de muncă în Economia Ecologică. Cu toate 
acestea, este foarte dificil să căutați folosind cuvinte cheie și excluzând intrările 
duble. Cercetarea diferențiată cu suport electronic pe o perioadă mai lungă 

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/beschaeftigung-im-umweltschutz-1
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depășește perioada și considerentele financiare ale studiului. Din acest motiv, au 
fost căutate schimburi de locuri de muncă vizate, care sunt specializate în "locuri 
de muncă ecologice". Astfel a rezultat un total de 32 de schimburi de locuri de 
muncă în perioada de la mijlocul lunii noiembrie 2016 până la jumătatea lunii 
februarie 2017. Pentru considerente mai diferențiate, a fost consultat schimbul de 
locuri de muncă "Green Jobs.de". 
 

2.3 Realizarea de sondaje și interviuri structurate 

 

Au fost organizate interviuri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, ONG-uri și 
din domeniul educației, în urma unui chestionar pregătit în prealabil de toți 
partenerii proiectului. Acest chestionar face parte dintr-un sondaj amplu în toate 
țările participante, care este evaluat central într-un studiu combinat care include 
rezultatele tuturor țărilor partenere. 
 

3. Rezultate 

 

3.1 Oferta educațională suplimentară pentru adulți în domeniul 
protecției mediului, a naturii și a climei. 

 

3.1.1 Situaţia actuală a cursurilor oferite în domeniul educației 
adulților. 

 

Au fost căutate 63 de portaluri care oferă cursuri de formare continuă. În 
perioada de la mijlocul lunii noiembrie 2016 până la mijlocul lunii februarie 2017, 
în aceste baze de date s-au găsit numai 140 de cursuri de formare diferite în 
domeniul mediului. Având în vedere ofertele de locuri de muncă din domeniul 
mediului în diferite locații în aceeași perioadă, suma totală este de 2.701. 
 
Pentru a stabili o relație cu oferta generală de cursuri de formare pentru acea 
perioadă, am încercat să determinăm suma totală a tuturor ofertelor. Acest lucru 
a fost posibil numai cu ajutorul bazei de date "Kursnet", deoarece are o funcție 
de numărare. Numărarea celorlalte baze de date ar fi devenit extrem de 
consumatoare de timp. 
Dar, dacă se plasează cele 2.701 de oferte de educație continuă, în raport cu 
oferta totală de cursuri de formare în "Kursnet" în valoare de 2.080.033, 
rezultatul este de numai 0,13%. 
Ofertele de formare în domeniul educației continue în zona ecologică sunt, 
conform analizelor noastre, evaluate doar în proporție de <0,13% din toate 
ofertele de educație continuă combinate. 
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Într-un studiu al unei cărți cu temă despre Mediul Înconjurător, Inovare, 
Ocuparea Forței de Muncă (03/20141) emis de Departamentul Federal de Mediu 
(Umweltbundesamt), importanța calificărilor suplimentare "pentru transformarea 
către o economie ecologică" a fost analizată importanța dobândirii de 
competențe cerute. În acest context, numărul de <0,13% pare a fi foarte scăzut. 
În cadrul procedurii ulterioare, vom încerca să eliminăm acest punct în legătură 
cu slujba oferită în sectorul ecologic. 
Cercetările noastre au condus la faptul că 49 de instituții de învățământ au oferit 
cursuri relevante pentru mediul înconjurător în perioada de cercetare. Varietatea 
maximă de subiecte oferite de aceste instituții de învățământ a fost de 14 
subiecte, minimul de subiecte oferite fiind unul pe furnizor. Procentul distribuției 
diversității subiectelor este prezentat în tabelul 1. 
Unele cursuri sunt oferite într-un singur oraș, altele în peste 175 de orașe din 
toată Germania. Numărul final de cursuri oferite rezultă din numărul de subiecte 
înmulțit cu numărul de orașe care le-au oferit cursurile. 
 
 

1. „Arbeit und Qualifikation in der Green Economy“, Umwelt, Innovation, Beschäftigung,03/2014 
(Hrsg. UBA) www.umweltbundesamt.de/publikationen/arbeit-qualifikation-in-der-green-economy 
 

 
 
Tabelul 1: Ce furnizori de programe de educație continuă oferă câte cursuri 

 

Numărul de instituții Număr de cursuri % de instituții % de cursuri 

22 1 44,90 0,04 

3 2 6,12 0,07 

9 3 18,37 0,11 

2 4 4,08 0,15 

1 5 2,04 0,19 

1 6 2,04 0,22 

1 7 2,04 0,26 

1 8 2,04 0,30 

1 12 2,04 0,44 

1 15 2,04 0,56 

1 21 2,04 0,78 

1 44 2,04 1,63 

1 89 2,04 3,30 

1 127 2,04 4,70 

1 180 2,04 6,66 

1 721 2,04 26,69 

1 1456 2,04 53,91 

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/arbeit-qualifikation-in-der-green-economy
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49 2701 100,00 100,00 

 
 

Se pare că aproape jumătate (44,9%) dintre furnizori oferă doar un singur curs, 6% 
două cursuri și aproape unul din cinci (18%) oferă trei cursuri. Mai mult de 5 
subiecte de curs sunt oferite doar de un singur furnizor. De remarcat sunt 
cursurile oferite într-o varietate de orașe și, prin urmare, vor rezulta un număr 
foarte mare (de la 127 cursuri la 1.456 de cursuri). Acestea sunt cursuri cu temă 
foarte solicitată, cum ar fi consultantul de energie pentru energii regenerabile, 
reprezentantul managementului de mediu, calitatea, mediul și securitatea 
ocupațională, auditorul de mediu, controlul mediului și managementul de mediu, 
hidrocentralele și construcția eficientă din punct de vedere energetic. 
 

 

3.1.2 Statistici privind educația adulților în UE 

 

Comisia Europeană a furnizat date statistice cu ajutorul programului 
"Monitorizarea educației și formării profesionale 2016", care oferă, de asemenea, 
o perspectivă asupra situației educației adulților comparativ cu nivelul mediu din 
Europa (a se vedea tabelul 2 și graficul 1 însoțitor). 
Acest lucru demonstrează, de exemplu, că participarea la "programul de învățare 
de-a lungul vieții" din Germania a fost cu 8,1% mai mică decât media UE de 10,7% 
în 2015. De asemenea, este evident că investițiile publice în educație au fost, de 
asemenea, sub medie, comparativ cu nivelul european. 
 

 

 

Tabelul 2: Indicatori-cheie 
 

 

 

 
 Germania Media EU  

2012 2015 2012 2015 

ET 2020 valori de referință   

Persoanele care au părăsit timpuriu educația 
și formarea (vârstă 18-24) 

Total 
 

10,5% 10.1% 12.7% 11.0% 

Nivelul de educație terțiar (vârstă 30-34) Total  31.8% 32.3% 36,0% 38.7% 
Educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică (ECEC) 
(de la vârsta de 4 ani până la vârsta învățământului obligatoriu) 

96.4%11 97.4% 14 93.2% 14 94.3% 14 

Proporția persoanelor în vârstă de 15 ani care 
nu au reușit să realizeze: 

Citire  14.5% ; 17.8%  

Matematică  17.7% ; 22.1%  

Știință  12.2% ; 16.6%  

Rata de angajare a absolvenților recenți după 
nivelul de studii (vârsta 20-34 ani care a 
părăsit educația cu 1-3 ani înainte de anul de 
referință) 

ISCED 3-8 (total) 

 

88.9% 90.4% 75.9% 76.9% 

Participarea adulților la învățarea pe tot 
parcursul vieții (25-54 ani) 

ISCED 0-8 (total) 
 

7.9% 8.1% '5.2% 10.7% 

Alți indicatori contextuali 
 Cheltuieli publice pentru educație ca procent din 

PIB 
4.3% 4.3% 14 5.0% 4.9% 14p 

Investiție în Educație Cheltuieli pentru instituții 
publice și private per student 
în € PPS 

ISCED 1-2 €6.743 €6.939 13  ; 13 
ISCED 3-4 €9. 160 £9.231 13  ; 13 
ISCED 5-8 €13.086 €12.492 13  ; 13 

Persoanele care abandonează timpuriu 
educația și formarea profesională (18-24 ani) 

Născut Nativ  9.3% 8.6% 11.6% 10.1% 
Născut în străinătate  ; ; 24.9% 19.0% 

Nivelul de educație terțiar 
(30-34 ani) 

Născut Nativ  33.1% 33.1% 36.7% 39.4% 
Născut în străinătate  ; ; 33.8% 36.4% 
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Rata de angajare a absolvenților recenți în 
funcție de nivelul educațional 

ISCED 3-4 
 

85.6% 88.2% 69.7% 70.8% 

(vârstă 20-34 ani care au părăsit educația cu 
1-3 ani înainte de anul de referință) 

ISCED 5-8 
 

93.8% 93.3% 81.5% 81.9% 

Mobilitatea în învățare 
Mobilitatea absolvenților în avans (licență) 3.3% 13 3.3% 14 5.5% 13 5.9% 14 
Mobilitatea absolvenților în străinătate (master) 10.0% 13 10.2% 14 13.6% 13 13.9% 14 

 
Surse'. Eurostat (consultați secțiunea 9 pentru mai multe detalii); OECD (PISA). 
Note: datele se referă la medii ponderate ale UE, acoperind un număr diferit de state membre în funcție de sursă; b = pauză în serii de 

timp, d = definiție     diferită, p = provizorie, u = fiabilitate redusă, 11 = 2011, 13 = 2013, 14 = 2014. 

Informații suplimentare pot fi găsite în secțiunea relevantă din volumul 1 (ec.europa.eu/education/monitor). 
 

Figura 1. Poziția în raport cu cele mai puternice (inel exterior) și cele mai slabe performanțe 
(centru) 

 
Educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică Sursa: calcule DG Educație și Cultură, pe baza datelor furnizate de Eurostat (LFS 2015) și OECD (PISA 2012). 

Notă: toate scorurile sunt stabilite între un maxim (cei mai performanți, reprezentați de inelul exterior) și un minim (cei mai slabi performanți, 
reprezentați de centrul figurii). 

 
Early leavers from education and training Cei care au părăsit timpuriu educația și 

formarea 
Tertiary educational attainment Nivelul de educație terțiar 
Underachievement in science Încredere în știință 
Underachievement in maths Performanță redusă în matematică 
Employment rate of recent graduates Rata de angajare a absolvenților recenți 
Underachievement in reading Performanțe slabe în citire 
Adult participation in learning Participarea adulților la învățare 
Early childhood education and care Educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică 
Germany Germania 
EU target Obiectivul UE 
EU average Media UE 

 

3.1.3 Posibilități de finanțare pentru formarea continuă în 
domeniul protecției mediului, a naturii și a climei 

 

Pe întreg teritoriul Germaniei există numeroase posibilități de promovare a 
educației și formării profesionale. Educație continuă, care poate fi aplicată și în 
"zona ecologică". Cuprins în Tabelul 3 este o listă cu cele mai importante1: 
 
 
1 https://www.forum-berufsbildung.de/beratung-und-foerderung/ 

https://www.forum-berufsbildung.de/beratung-und-foerderung/
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Tabelul 3: Oportunități de finanțare la nivelul întregii țări (Germania) pentru 
educație și formare profesională inițială și continuă 
 
Denumire Public țintă Domeniul de aplicare al suportului / 

finanțare 

Progres BAfög Persoanele care 
abandonează, persoane fără 
pregătire inițială cu 
experiență profesională, fără 
limită de vârstă, independent 
de venit, condiție: gradul de 
cameră recunoscut 

40% subvenție, 60% împrumut bancar cu 
dobândă redusă de la KfW, până la un 
total de 15.000 EUR costuri de curs 
Finanțarea prin intermediul autorităților 
locale pentru sprijin educațional (AFBG)) 

AVGS §45 SGB II 
Măsuri de activare și de 
integrare profesională (sprijin 
pentru orientare pe piața muncii, 
consiliere și sprijin social-
educațional personal, sprijin în 
primele luni de angajare) 

Șomeri ce primesc beneficii 
ALG2 
 

Cu voucher de activare și plasare până la 
100% agenție de promovare / angajare, 
JobCenter 

Reabilitare vocațională Persoanele care, din motive 
de sănătate, nu-și mai pot 
desfășura activitatea 

Agenții de formare continuă sau 
recalificare / angajare, instituții de 
asigurări de pensii 

Voucher de studii (sau sprijin 
individual în Berlin) 

Persoane care caută un loc 
de muncă Înregistrate sau 
amenințate de șomaj 

Plata taxelor de curs și a cheltuielilor de 
călătorie / agenția de angajare 

educație premium Persoanele angajate (cu un 
venit anual de până la 20.000 
de euro), promovarea 
oportunităților educaționale 
care sunt importante pentru 
activitatea lor actuală sau 
viitoare. 

50% din comisioanele de eveniment, 
maximum 500.00 Euro / program federal 
BMBF 

concediu educațional Promovarea inițiativei de 
învățare pe tot parcursul vieții 
pentru profesioniști 

Angajații plătesc costurile de formare 
continuă, angajatorii continuă să 
plătească salariul în timpul măsurii de 
formare / programului federal 
(reglementat diferit în statele federale) 

împrumut pentru educație Elevii în faze avansate de 
formare 

Max. 7200 de euro pe perioadă de 
formare (în Berlin) / Programul federal 

IFLaS 
"Inițiativa care să însoțească 
schimbările structurale." 

Persoane fără calificare în 
calitate de beneficiari, 
angajați fără formare 
profesională completă care 
sunt amenințați cu șomaj, 
persoane care se întorc la 
locul de muncă, persoane 
care reintră pe piața muncii 
finalizate cu formare 

Suport complet prin intermediul 
voucherului educațional / JobCenter sau 
agenției de ocupare a forței de muncă 
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profesională amenințată de 
șomaj, persoane care se 
reîntorc la muncă, persoane 
care intră pe piața forței de 
muncă 

 
WeGebAU 
"Instruirea lucrătorilor cu 
calificare inferioară și lucrătorilor 
în vârstă în întreprinderi." 

1) Angajați cu calificare 
profesională din partea 
întreprinderilor mici și 
mijlocii pentru a-și asigura 
locul de muncă sau pentru 
a îmbunătăți capacitatea 
de angajare în caz de 
pierdere iminentă a locului 
de muncă. 
2) Persoane slabcalificate 
fără o calificare 
profesională recunoscută 
(Berlin) pentru a compensa 
o calificare profesională 
recunoscută 
3) Persoane slab calificate 
cu calificare profesională 
care nu și-au desfășurat 
activitatea mai mult de 4 
ani 

1) Cel puțin 160 de ore sau 4 
săptămâni pentru angajații mai în 
vârstă de 45 ani și peste Subvenție 
75% din costul măsurii, <45 ani 
până la 50%. 
2) 6-24 luni, finanțarea costurilor în 
măsură de 100% + subvenție 
salarială 
3) Costuri în măsură de 100% + 
subvenție salarială 

training premium Participanți șomeri 
înregistrați care au trecut 
cu succes examenul 
intermediar sau final 
(numai în cazul diplomelor 
acordate de camerele de 
comerț). 

1000 de euro sau 1500 de euro în 
cazul în care trece examenul 
intermediar sau final / agenția de 
ocupare a forței de muncă 

educație continuă Promovarea de tineri 
profesioniști talentați, 
absolvenți care au absolvit 
cursuri de formare 
profesională 

Educație continuă timp de 3 ani 
pentru studii superioare 
profesionale sau interdisciplinare 
cu diplome aprobate de stat / 
finanțare BMBF 

Programul Federal ESF 
"Promovarea educației și formării 
profesionale pentru dezvoltarea 
durabilă" 

Regulamentul de finanțare 
BBNE 

Oficiul Federal de Administrație 
(BVA), Ministerul Federal al 
Mediului, Conservarea Naturii și 
Securitatea Nucleară 

Programul ESF QvB 
Calificare înainte de angajare 
(Land Berlin) 

Șomeri care primesc 
beneficiul ALG2 

Finanțarea prin intermediul ratelor 
forfetare standard la costul unitar 
pe participant prin intermediul FSE 
și prin cofinanțarea de către stat 

Programul FSE Măsuri specifice 
pentru femei 

Șomerii, solicitanții de 
locuri de muncă, 

Finanțarea a până la 100% din FSE 
și fondurile de stat 

Programul FSE 
Educație internațională continuă 
(Berlin) 

Participanți la referințele 
ALG2 și ALG1 

Finanțarea a până la 100% din FSE 
și fondurile de stat 
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Oportunități suplimentare de finanțare pentru statele federale individuale pot fi 
găsite și în baza de date actuală privind finanțarea din cadrul Ministerului Federal 
al Economiei și Energiei la http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-
DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html . 
 

3.2 Ofertă de locuri de muncă în domeniul protecției mediului, a 
naturii și a climei 

 

3.2.1 Căutarea 

 

După cum s-a menționat mai sus, au fost realizate cercetări speciale pe 32 de 
schimburi de locuri de muncă specializate în locuri de muncă ecologice. 
Cercetarea a avut loc între mijlocul lunii noiembrie 2016 și jumătatea lunii 
februarie 2017 (acest lucru evidențiază doar ofertele). 
Un total de 16.778 de oferte de locuri de muncă au fost găsite în Green Job 
Exchange. În plus, există două intrări în schimburile de locuri de muncă; cu toate 
acestea, acest lucru nu a putut fi luat în considerare în cadrul financiar și în ceea 
ce privește timpul. S-a estimat că ar fi o dublare de 10%. Mai mult decât atât, 
există oferte suplimentare în schimburile generale de locuri de muncă, care nu 
sunt luate în considerare aici și care se pot suprapune.   
 
Acest lucru a condus la estimarea a 15,100 de oferte de locuri de muncă în 
sectorul ecologic în perioada noiembrie 2016 și mijlocul lunii februarie 2017. 
Potrivit unui sondaj efectuat de Institutul pentru Cercetare în Domeniul Ocupării 
Forței de Muncă, IAB (din martie 2016, www.iab.de/de/befragungen 
/stellenangebot.aspx), 510.000 de posturi vacante au fost înregistrate pe prima 
piață a muncii din Germania în al patrulea trimestru din 2016, ceea ce ar 
reprezenta o cotă de 2,96%. 
 

Un alt studiu arată că atunci când se analizează schimburile de locuri de muncă 
în Germania, în comparație cu cele din Europa în general, aproximativ 4,0% 
dintre posturile vacante au fost înregistrate pentru Germania, măsurate pe baza 
ofertelor normale de angajare pentru întregul an 2012 (NeuJOBS WORKING 
Paper No 4.2 / 2013, Bert Colijn: Locuri de Muncă Ecologice în Europa și 
creșterea Cererii de Competențe Tehnice). 
În acest moment, trebuie să se țină seama de faptul că în perioada examinării (în 
lunile de iarnă din noiembrie-februarie) au existat locuri de muncă puţin 
disproporționat în domeniile ocupaționale clasice de agricultură, zootehnie, 
silvicultură și horticultură din cauza factorilor sezonieri. În studiul menționat de 
Bert Colijn, care a analizat întregul an, acest sector a înregistrat cel mai mare 
procent de oferte de muncă cu 26,67%. 
În cadrul schimburilor de locuri de muncă, toate ofertele de muncă de la mijlocul 
lunii noiembrie 2016 până la mijlocul lunii februarie 2017 au fost evaluate și 

http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html
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numărate în "greenjobs.de", una dintre cele mai importante baze de date 
germane care oferă "locuri de muncă ecologice". Datele cercetate au fost 
înregistrate în detaliu cu întregul conținut al ofertelor de muncă. Acest lucru face 
posibilă evaluarea ofertelor de locuri de muncă în funcție de diverși parametri. 
Cercetarea a fost efectuată: 
 

• Provider 
• Descrierea detaliată a ofertei 
• Clasificarea furnizorului conform statutului de societate privată, organizare 
socială, instituție publică 
• Numărul de oferte 
• Data și legătura 
 

Locurile de muncă au fost identificate și apoi categorizate: 
 
• Prin posturi / posturi de muncă din diferite industrii (numărul de locuri de 
muncă) 
• pe sector (număr pe ramură) 
• Prin ocupație (număr pe câmp de ocupație) 
• Au fost identificate și luate în considerare 1.406 de oferte de muncă în "zona 
eco". 
 

3.2.2 Rezultate 

 

Cele mai multe oferte de muncă provin din sectorul privat, urmate de organizații sociale 

și instituții publice. 

 

Figura 2 Furnizorul de "Locuri de Muncă Ecologice" 
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Private Companies Companii Private 
Public Bodies Organismele Publice 
Social Associations Asociațiile Sociale 

 
 
 
Următoarele locuri de muncă au fost oferite cel mai mult: 
 
Tehnicieni, electricieni, mecanici, tehnicieni de laborator, administartori de rețea 
sunt în top cu aproape 23% din toate posturile publicate, urmate de liderii de 
proiect și de managerii de proiect, cu aproape 13%. 
 
Activitățile administrative (asistent, grefier) și personalul științific (energii 
regenerabile) sunt frecvent solicitate cu aproape 6% 
 
Cu câte 4% fiecare, urmează planificarea spațială a categoriei (cu planificare 
peisagistică, arhitectură geografică și arhitectură peisagistică) și promotorul 
categoriei (cu marketing, achiziție și marketing). 
Aproape 4% este reprezentată de categoria Service, vânzări și distribuție și 
categoria Specialist IT. 
 

Aproximativ 3% până la 1,5% sunt reprezentați de biologi, forestieri, ecologiști 
peisagiști, ingineri, consultanți educaționali (2,13%), ingineri civili, categoria de 
certificare, inginer alimentar. 
Urmate de <1% sunt administratori în domeniul construcțiilor, planificatori de 
mediu, agronomi, florariști, grădinari, ingineri de proiect, avocați, strângere de 
fonduri, asistenți pentru dezvoltare, șefi de departament, consultanți, geologi și 
hidrologi. 
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Tabelul 4 arată clasamentul locurilor vacante. (cercetare proprie) 

Job-uri Oferte Parte în % 

Tehnician (electrician, mecanic, asistent de laborator, 

monitorizare rețea) 318 22,62% 

Management de proiect 178 12,66% 

Locuri de muncă administrative, asistent, oficial 78 5,55% 

Asistent științific (energie regenerabilă, studii ...) 76 5,41% 

Sisteme de amenajare a teritoriului / geografice / arhitectura 

peisajelor 64 4,55% 

Promotor, aprovizionare, marketing 61 4,34% 

Departamentul de service, serviciul tehnic, departamentul de 

vânzări 55 3,91% 

IT-profesionist, om de știință pe calculator 49 3,49% 

Consultanta / CR (???) - Specialist (Energie, Sustenabilitate) 41 2,92% 

Biologie, gardian forestier, ecologistul peisagistic, protecția 

naturii, grădinarul 38 2,70% 

Inginer electronist/ electronică, automatizare 37 2,63% 

Contabilitate, achiziții 37 2,63% 

Managementul calității, siguranță 33 2,35% 

Tehnician de proces, inginer proces 31 2,20% 

Comisar de educație, formator, pedagogie de mediu 30 2,13% 

Mass-media, relații publice, comunicare 30 2,13% 

Programator (produs, proiecte) 28 1,99% 

Inginerie de construcții 25 1,78% 

Control, certificare 23 1,64% 

Chimist alimentar, tehnician alimentar, chimist, microbiolog 20 1,42% 

Constructor de șantier 13 0,92% 

Managementul mediului / planificarea mediului 12 0,85% 

Proiectare de constructii, tehnician de proiectare 10 0,71% 

Agenții de personal 10 0,71% 

Agricultor științific, ecologiști agricoli 10 0,71% 

Florar, grădinar, apicultor 9 0,64% 

Jurist, paralegal (energia, mediul, conservarea naturală) 8 0,57% 

Proiectant pentru protecția apei, apă / canalizare 8 0,57% 

Mecanic, pregătire pentru construcții 7 0,50% 

Administrator de afaceri 7 0,50% 

Strângere de fonduri 7 0,50% 

Administratorul fermei, îngrijitorul animalelor 6 0,43% 

Ajutor pentru dezvoltare (nutriție, energie, rețele) 6 0,43% 

Afacerile publice 6 0,43% 
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Inginer utilitar, aer condiționat-încălzire-ventilație 5 0,36% 

Servicii financiare, agenți de asigurări 5 0,36% 

Agent de depozitare 4 0,28% 

Înaltul comisar: Natura, Mediu, Protecția Consumatorului, 

Eliminarea apei de la răsturnare 4 0,28% 

Comisarul pentru protecția climei 3 0,21% 

Bucătar (vegetarian) 3 0,21% 

Hotelier, portar, personal de curățenie 2 0,14% 

Inginer de umplere a sunetului, măsurători ale sunetului 2 0,14% 

Consilier / administrator "Orașe interioare fără emisii", 

electromobilitate 2 0,14% 

Consilier / administrator "Economie circulatorie, managementul 

deșeurilor și planificare 1 0,07% 

Logistică 1 0,07% 

Geolog / hidrogeolog 1 0,07% 

Consilier / administrator "Turism durabil și dezvoltare regională" 1 0,07% 

Inginer proiect pentru drumuri si cai ferate 1 0,07% 

Total 1406 100% 

 

 Figura 3: Oferte de locuri de muncă - Clasament 

Unitate de bază 1406 Locuri de muncă 

greenjobs.de din ianuarie până la mijlocul lunii martie 2017 
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Offers Promoții 
Project Management Management de proiect 
Research associate (regenerative ... Asociația de cercetare ... 

Waste management

Geologists / hydrogeologists

Project engineer for roads & railways

Sound dampening engineers, … 

Climate Protection Commissioner

Storage worker

Utility engineer, air conditioning-… 

Farm manager, animal caretaker

Public affairs

Business administrators

Jurists, paralegals (energy, … 

Florists, gardener, bee keeper

Staff agencies

Environmental management / … 

Food chemist, food technician, … 

Construction engineering

Education commissioner, trainer, … 

Process technician, process engineer

Electronics engineer/ electronics, … 

Biologistics, forest ranger, … 

IT specialist, informatics

Promoting, acquisitions, advertising

Research associate (regenerative … 

Project Management
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Promoting, acquisitions, advertising Promovare, achiziții, publicitate 
IT specialist, informatics Specialist IT, informatică 
Biologistics, forest ranger, ... Biologia, pădurarul, ... 
Electronics engineer/ electronics, ... Inginer electronist / electronice, ... 
Process technician, process engineer Tehnician de proces, inginer proces 
Education commissioner, trainer, . Educație comisar, formator,. 
Construction engineering Inginerie de construcții 
Food chemist, food technician, ... Chimist alimentar, tehnician alimentar, ... 
Environmental management / ... Management de mediu / ... 
Staff agencies Agenții de personal 
Florists, gardener, bee keeper Florarii, grădinar, apicultor 
Jurists, paralegals (energy, ... Juriști, paralegali (energie, ... 
Business administrators Administratori de afaceri 
Public affairs Afacerile publice 
Farm manager, animal caretaker Administratorul fermei, îngrijitorul 

animalelor 
Utility engineer, air conditioning-. Inginer utilitar, aer condiționat. 
Storage worker Agent de depozitare 
Climate Protection Commissioner Comisarul pentru protecția climei 
Sound dampening engineers, . Ingineri de umplere a sunetului,. 
Project engineer for roads & railways Inginer proiect pentru drumuri si cai ferate 
Geologists / hydrogeologists Geologi / hidrogeologi 
Waste management Managementul deșeurilor 
Number of Offers Număr de oferte 

 

Majoritatea locurilor de muncă au fost oferite în următoarele sectoare 
industriale: 
 
În cadrul locurilor de muncă s-au rezumat sectoarele industriale. Aici ne bazăm 
pe clasificarea studiului UBA (mediu, inovare, ocuparea forței de muncă 03/2014: 
Arbeit und Qualifikation in Economie Ecologică (muncă și calificare în economia 
ecologică), http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/arbeit -qualifikation-in-
der-green-economy.de). (date bazate pe cercetare proprie) 
 

Sectoare industriale (pe baza studiului UBA 
03/14) 

Oferte % 

Tehnologie energetică / energie 420 29,9 

Alte servicii economice 220 15,6 

Alte servicii, organizații de mediu, asociații, organizații 

în general 217 15,4 

Prelucrarea comerțului 205 14,6 

Agricultură și silvicultură, Pescuit, Protecția costieră 72 5,1 

Serviciul Public, Apărare, Asigurări Sociale 57 4,1 
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Trafic, stocare 33 2,3 

Industria de contructie 26 1,8 

Educație, învățământ, învățare 25 1,8 

Aprovizionarea cu apă / canalizare 25 1,8 

Comerțului în general, întreținerea vehiculelor 24 1,7 

Servicii științifice și tehnice independente 21 1,5 

Servicii Financiare- / Furnizarea de Servicii de Asigurări 

/ Crowdfunding 
17 1,2 

Informații, comunicare 16 1,1 

Sectorul Sănătății Publice, Serviciul Social 13 0,9 

Artă, Divertisment, Recreere 10 0,7 

Managementul deșeurilor 4 0,3 

Managementul proprietății și locuințe 1 0,1 

Extracția cărbunelui, prelucrarea mineralelor nemetalice 0 0,0 

Industria hotelieră și a restaurantului 0 0,0 

Gospodării private 0 0,0 

 

Tabelul 5: Posturi vacante în funcție de sectoarele industriale 
 

Cu aproape 30%, majoritatea locurilor de muncă sunt oferite în sectoarele 
furnizării de energie / tehnologiei energetice. Urmat de sectorul general de 
servicii cu aproape 16% și servicii în asociații de mediu, cluburi și alte organizații 
cu 15,4%. Un total de 1.062 de noi locuri de muncă au fost căutate aici. Aceasta 
corespunde cu 75,5% din toate cererile de locuri de muncă. Proporția ridicată a 
serviciilor din acest domeniu este interesantă. 
Sectoarele: Pescuitul forestier terestru și protecția costieră; administrația publică 
a căutat angajați * în 5,1-4,1% din cazuri, un total de 9,2% sau 129 de cereri de 
locuri de muncă. 
Sectoarele de transport, depozitare, construcții, educație, predare, apă, comerț 
general, liber profesioniști, servicii financiare și comunicații au căutat între 2,3% 
și 1,1% noi angajați, dintre care 13,2% au fost stabiliți acolo. Aceasta 
corespundea la 187 de cereri de locuri de muncă. 
Sectoare: Sănătate, artă, eliminarea deșeurilor, locuințe înregistrate 28 posturi 
vacante sau 2%. 
Nu au fost disponibile locuri de muncă în industria extractivă a cărbunelui, 
prelucrarea mineralelor nemetalice, industria hotelieră și restaurante și 
gospodăriile particulare. 
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Figura 4: Procentul 
locurilor de muncă 
ecologice în funcție de 
sectoarele industriale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Ofertă totală a Locurilor de Muncă 1.406 
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Child raising. Instruction, Education Creșterea copilului. Instruire, Educație 
Water supply, sewage Aprovizionare cu apă, canalizare 
General trade, vehicle maintenance Comerț general, întreținerea vehiculelor 
Scientific & technical services (freelancer) Servicii stiintifice si tehnice (freelancer) 
Financing services / actuarial & insurance 
services / crowdfunding 

Servicii de finantare / servicii actuariale si 

de asigurari / crowdfunding 
Information, communication Informații, comunicare 
Healthcare; social care Sănătate; asistență socială 
Art, entertainment, recreation Artă, divertisment, recreere 
Waste management, waste removal Managementul deșeurilor, eliminarea 

deșeurilor 
Landscaping, real estate, housing Amenajarea teritoriului, imobiliare, 

locuințe 
Mining Minerit 
Hospitality Ospitalitate 
Private households Gospodării private 
Energy supply / energy technology Alimentarea cu energie / tehnologia 

energetică 
Other business services Alte servicii de afaceri 
Environmental guilds, associations, 
organizations 

Bresle de mediu, asociații, organizații 

Manufacturing de fabricație 
Agricultural, forestry, fishery, coastal protection Agricultura, silvicultura, pescuitul, 

protectia costiera 
Public administration, defense, social security Administrația publică, apărare, securitate 

socială 
Traffic, storage Trafic, depozitare 
Construction Constructie 
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Posturile vacante au fost oferite în următoarele domenii ocupaționale (selectarea domeniilor 
ocupaționale conform studiului UBA "Qualification, Berufe und Branchen für den Übergang in 
eine Green Economy - eine Bestandsaufnahme" în Umwelt, Innovation, Beschäftigung 
01/2017), ocupații și sectoare pentru tranziția către o economie ecologică - un inventar "în 
Mediu, inovare, ocuparea forței de muncă 01/2017): 
 
Tabelul 6: Desemnarea câmpurilor ocupaționale 
 

Abrevieri Desemnarea domeniilor ocupaționale Număr % 

BF21 Ingineri 260 18,49 

BF39 Ocupație commercială 180 12,80 

BF22 Chimiști, fizicieni, oameni de știință naturali 146 10,38 

BF23 tehnicieni 115 8,18 

BF35 Management, audit, consultanță în afaceri 69 4,91 

BF38 IT ocupații de bază 69 4,91 

BF1 Agricultura, industria zootehnica, silvicultura, horticultura 68 4,84 

BF7 

Constructii metalice, Constructii metalice, Constructii 

metalice, Instalatii, lucrari de asamblare 62 4,41 

BF36 Profesii profesionale în sectorul public 57 4,05 

BF37 Sectorul financiar, departamentul contabil 51 3,63 

BF30 

Alte profesii comerciale (cu excepția comerțului cu ridicata, 

cu amănuntul, bancar) 46 3,27 

BF40 Oficiu de suport pentru birou, operatori de telefonie 46 3,27 

BF11 Profesii electrice 39 2,77 

BF24 Consilier tehnic, profesiuni conexe 24 1,71 

BF32 Activități de trafic 23 1,64 

BF50 Profesori 19 1,35 

BF31 Specialiști în publicitate 17 1,21 

BF43 Sectoare de securitate 14 1,00 

BF44 Profesii juridice 14 1,00 

BF51 Editura ,, Biblioteci, traduceri, profesii administrative 10 0,71 

BF29 Bănci și specialiști în asigurări 9 0,64 

BF49 Profesii sociale 9 0,64 

BF19 Inspector, expeditor de marfă 8 0,57 

BF46 Designeri, fotografi, producatori de publicitate 8 0,57 

BF18 Lucrări de construcții, prelucrarea lemnului și a plasticului 6 0,43 

BF9 

Construcții de vehicule, construcții de avioane, profesii de 

mentenanţă 4 0,28 

BF20 Lucrători necalificați 4 0,28 

BF34 Echipamente de ambalare, depozitare și transport 4 0,28 

BF25 Topografie 3 0,21 

BF26 Forțe tehnice speciale 3 0,21 

BF28 Comerț en gros și cu amănuntul 3 0,21 

BF33 Industria aeronautică și maritimă 3 0,21 

BF5 Producția și prelucrarea hârtiei, tipărirea 2 0,14 
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BF16 bucătari 2 0,14 

BF17 

Băuturi, fabricarea de alimente de lux, alte profesii 

nutriționale 2 0,14 

BF27 Activități de vânzări (comerț cu amănuntul) 2 0,14 

BF54 Profesii de curățare și evacuare 2 0,14 

BF4 Industria chimică și a materialelor plastice 1 0,07 

BF42 Paznic / Îngrijitor 1 0,07 

BF53 Servicii hoteliere și restaurante, economie națională 1 0,07 

BF2 

Mineri, mineri pentru minerale, piese de lucru, producția de 

materiale de construcții, ceramică, comerț cu sticlă 0 0,00 

BF3 

Lucrări de piatră, producția de materiale de construcții, 

ceramică, comerț cu sticlă 0 0,00 

BF6 Producția și prelucrarea metalelor 0 0,00 

BF8 Mecanic industrial 0 0,00 

BF10 Tehnica de precizie, profesii conexe 0 0,00 

BF12 Profesii de spinning, producție textilă, finisaje textile 0 0,00 

BF13 Prelucrarea textilelor, producția de piele 0 0,00 

BF14 Produse de panificatie, cofetarie si patiserie 0 0,00 

BF15 măcelar 0 0,00 

BF41 Securitatea personală, ocupațiile de apărare 0 0,00 

BF45 Artisti, muzicieni 0 0,00 

BF47 Programe de sănătate cu licență 0 0,00 

BF48 Profesii în domeniul sănătăţii fără licență 0 0,00 

BF52 Ocupațiile în igiena personală 0 0,00 

Total  1406  100 

 

Figura 5: Toate câmpurile ocupaționale sub 0,5% sunt rezumate în graficul de sub BF0. 
 

 

 

Majoritatea ofertelor sunt pentru ingineri 18,49%. Chimişti, fizicieni, oameni de ştiinţă şi 
tehnicieni sunt reprezentati de 18,59%, ceea ce reprezinta 37,08%, urmate de ocupaţii de 
birouri comerciale cu 12,80%. 
 
Următoarele domenii profesionale reprezintă între 5% și 3%: Management, audit, consultanță 
în management, ocupații de bază IT, agricultură, silvicultură, horticultură, prelucrarea 
metalelor, construcția de instalații, construcția de tablă, instalarea, asamblarea *, PRS, finanțe, 
contabilitate, contabilitate primară; alte ocupații comerciale (cu excepția celor en gros, cu 
amănuntul, bancar), asistenți de birou, operatori de telefonie *; ocupații electrice. În total sunt 
507 oferte, care corespund 36,06% din toate ofertele. 

 
Au fost câte 14 oferte pentru fiecare loc de muncă în domeniul securității și al ocupațiilor 
legale.  
 
Pentru următoarele domenii de activitate, au fost găsite între 10 și 8 oferte în perioada de 
studiu: Profesii în domeniul publicării, bibliotecii, traducerilor, ocupațiilor științifice conexe; 
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bancare, asigurări, ocupaţii sociale, inspectori de produse, firme de comenzi poştale*, 
designeri*, fotografi*, producatori de publicitate* cu un total de 44 oferte (3%) 
 
6-4 oferte au fost găsite fiecare pentru domeniile ocupaționale: construcții, prelucrarea 
lemnului, prelucrarea materialelor plastice, industria automobilelor, construcția de avioane, 
ocupații de întreținere; lucrători necalificați, agenți de ambalare, depozit și transport. 
 
Au fost gasite 3-2 oferte pentru urmatoarele posturi de locuri de muncă: cartografierea 
geografică, personal tehnic specializat, comercianţi en-gros şi cu amănuntul, ocupaţii aviatice 
şi maritime, producţie şi prelucrare hârtie, tipar, bucătărie, băuturi, fabricarea de alimente de 
lux, ocupații în vânzări (comerț cu amănuntul), ocupații de curățenie, ocupații de eliminare a 
deșeurilor. Cu un total de 22 de oferte, acestea reprezintă puțin sub 1,6% din toate ofertele. 
Ocupațiile chimice și materiale plastice, îngrijitorii, ocupațiile pentru hotel și restaurante și 
gospodăriile casnice au fost reprezentate cu câte o singură ofertă de locuri de muncă. Pentru 
domeniile ocupaționale de prelucrare a pietrei, producție de materiale de construcții, ceramică, 
ocupații de sticlă, producție și prelucrarea metalelor; mecanici industriali, instrumente de 
scule; mecanica preciziei, ocupații conexe; producția de textile, finisarea textilelor, prelucrarea 
textilelor, producția de piele, fabricarea produselor de cofetărie, măcelăria, securitatea 
personală, serviciul de securitate în general, artiști, muzicieni, ocupații de îngrijire a sănătății 
cu licență și fără licență, ocupații în igiena personal, ofertele n-au fost găsite. 
 
Din aceasta se poate deduce, în principal, că mai presus de toate domeniile ocupaționale cu 
calificări superioare joacă un rol mai important în acest segment. Acest lucru se aplică numai 
perioadei scurte de cercetare, care a fost efectuată în timpul iernii, în care activitățile 
sezoniere sunt mai rare. 

 

3.3 Rezumatul interviurilor structurale - Germania 

 

În plus față de sondaj (prin LimeSurvey electronic) s-au efectuat 5 interviuri structurate: 
Reprezentanții unei asociații patronale, un delegat al unei instituții de instruire și cercetare, un 
reprezentant al ONG-urilor, precum și două instituții de învățământ au fost fiecare intervievați. 
 

Asociația angajatorilor 
 

Asociația patronală activează în minerit, geologie, mediu și energie. Reprezintă aproximativ 
50 de companii și instituții și este implicată și în rețele internaționale. 
 
Aspectele legate de mediu și climă sunt foarte importante pentru această asociaţie. 
În opinia lor, nu există suficiente oferte de formare în domeniul educației continue care să 
acopere protecția mediului, a naturii și a climei, astfel încât aceştia vad nevoie absolute a 
acestor oferte. Mai ales pe baza dezvoltării legii, a directivelor și a normelor din acest sector, 
este necesar să se ofere cursuri suplimentare. 
Ele sporesc cererea de instruire în domeniul cunoașterii transsectoriale, în primul rând în 
gestionarea proiectelor și lucrul în echipă pentru personal. 
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Pentru viitor, se așteaptă un număr tot mai mare de locuri de muncă deschise, în cunoștințe 
"ecologice", "durabile" și transsectoriale. Principalele motive în opinia acestei asociații 
sunt aspectele ecologice și politice actuale, nu în primul rând cele economice. 
 

În cazul recrutării, este important ca asociația să aibă grade diplomatice și experiențe de lucru 
la o dată. Diplomele formale sunt elementele de bază și trebuie să urmeze educația ulterioară 
pentru îmbunătățirea abilităților și adaptarea acestora pentru a răspunde cerințelor actuale. 
Strategia de recrutare utilizată de asociația patronală se bazează în principal pe anunțuri, 
recomandări și aplicații gratuite. 
 

Instituție de instruire și cercetare 
 

Instituția de formare și cercetare intervievată oferă o platformă de formare continuă pe cale 
modulară / constructivă a întreprinderilor din domeniul construcției de energie în cooperare cu 
universitățile din regiunea Berlin-Brandenburg. Construcția Energiei și Electro Mobilitatea sunt 
principalele subiecte ale educației. Această instituție relativ nouă (aproximativ 3 ani) lucrează 
deja în întreaga Europă și în Africa de Nord. Dar, în opinia lor, educația continuă în acest 
domeniu, pentru adulți, este foarte slab reprezentată în Germania și mai ales în regiunea de 
est a Germaniei. Aspectele protecției mediului, a naturii și a climei, precum și durabilitatea 
joacă în această instituție un rol foarte important. De asemenea, cunoștințele și abilitățile 
intersectoriale sunt şi ele subiectele specifice. 
 
 Cea mai mare importanță în cunoașterea intersectorială a avut-o: 
 

• managementul personal 
• competență în IT 
• lucru în echipă 
• abordarea transversală a rezolvării problemelor 
• managementul proiectelor 
• leadership 
• marketingul proiectelor și construirea propunerilor 

 
O cerere suplimentară și focusare este multidisciplinară. 
 
Principalele abilități care trebuie să fie conforme cu legile, directivele și normele se referă la 
managementul calității, managementul cunoștințelor, managementul mediului, codul de 
durabilitate, responsabilitatea socială corporativă (CSR) și obligația de a raporta. Instituția 
răspunzătoare se așteaptă la un număr mare de locuri de muncă deschise, cu cunoștințe 
"ecologice", durabile și transsectoriale în viitor. În opinia lor, cele mai importante motive 
pentru aceasta sunt în mod clar economice. Aceasta înseamnă că sunt necesare calificări 
suplimentare pentru a răspunde acestei cereri în domeniul protecției mediului, naturii și climei. 
 

Cea mai importantă modalitate de recrutare a personalului este aplicarea și recomandările. 
Calificările importante ale personalului sunt reprezentate de diplome oficiale, scrisori de 
referință și personalitatea în primul rând și experiențe de lucru în al doilea rând. Educația 
continua, pe lângă diploma de absolvire, stagiul și abilități în limbile străine, este la acelaşi 
nivel. Totuși, diplomele și educațiile non-formale sunt foarte acceptate. Acestea ar trebui să 
completeze abilitățile profesionale, în special subiecte precum dezvoltarea durabilă, 
procesele de transformare și cunoștințele metodice. 
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Instituția intervievată a interogat anual companiile din regiunea Berlin-Brandenburg. 
Întrebarea legată de inițierea în viitoarea educație, va avea răspuns în primul rând în raport 
cu noile tehnici, tehnologii, tratament și IT și, în al doilea rând, cu solicitarea angajaților (a se 
vedea ibbf: Betriebliche Weiterbildung in den Unternehmen des Clusters Energietechnik 
Berlin-Brandenburg, 2014), ceea ce va duce la un nou aspect al intereselor: angajații 
realizează că educația ulterioară este de o importanță fundamentală pentru ei și că angajatorii 
trebuie să respecte acest fapt ca un factor de concurență pe piața forței de muncă. 
  

Reprezentantul ONG: 
 

ONG-ul respondent este activ în domeniul mediului, în special în domeniul grădinăritului, al 
educației ecologice și al creativității. Grupurile țintă sunt în general tineri și refugiați. Aceşti 
lucrează într-o rețea internațională. Cursurile lor de educație continuă sunt finanțate din 
bugetul național și municipal. Durata cursurilor este de numai o zi sau oferă cursuri modulare 
scurte fără stagiu. Criteriile de calificare ale participanților sunt de a obține experiențe de lucru, 
scrisori de referință, reconfortare și integrare a cunoștințelor. 
 

Competenţele transversale sunt foarte importante pentru ONG, în special pentru 
Managementul Proiect, auto-management, lucrul în echipă, abordarea transversală a 
problemelor. 
Ele așteaptă în viitor un număr tot mai mare de locuri de muncă deschise, cu 
cunoștințe ecologice, durabile și transsectoriale, din motive economice în primul rând. 
Prin urmare, ele anticipează o cerere mai mare de educație continuă în acest domeniu. 
 

Principalele obiective ale educației pentru ele sunt integrarea în societate, actualizarea 
cunoștințelor, capacitatea de rezolvare a problemelor în subiecte transversale și obiectivele 
sociale. 
 
Formatorii ar trebui să aibă experiențe de lucru, cunoștințe suplimentare specifice, 
personalitate și experiență de formare în domeniul pedagogic. Astfel, ei caută programe de 
formare în special pentru competențele interculturale, trasate pe mai multe competențe 
culturale. 
 
ONG-ul intervievat a militat că există mai puține oferte de educație suplimentară pentru adulți. 
Există o mulțime de oferte pentru copii, cel puțin. 
 

Institutii de invatamant: 
 
Ambele instituții de învățământ sunt finanțate exclusiv de statul federal, deși sunt conectate şi 
la nivel internațional. Se așteaptă mereu o creştere a cererii de locuri de muncă ecologice, 
care necesită cunoștințe interdisciplinare privind durabilitatea.  
Principalele motive au fost legate de probleme politice și ecologice. Cele două instituții 
au avut o nevoie ulterior de şcolarizare în domeniul protecției mediului, a naturii și a climei. 
Pentru a acoperi această necesitate, respondenții au solicitat formatorilor calificați 
cunoștințele și abilitățile necesare și au solicitat programe de formare specifice pentru 
formatori, cu accent pe energia regenerabilă, gestionarea apei și protecția mediului. 
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Opinia privind importanța cunoștințelor și abilităților 
transversale 

 
Projectmanagament Managementul de proiect 
Team-Work Lucru in echipa 
Self management Managementul  
Cross-selectional approach to… Abordare selectivă la nivel ... 
Leadership Conducere 
Presentation Skills Abilități de prezentare 
IT-Competencies Competențe IT 
Project Marketing Marketing de proiect 
Marketing Marketing 
Languages Limbi vorbite 
Proposal Writing, financial… Proiecte de propuneri, financiare ... 
Bewertung: 1=not at all, 6=always Evaluare: 1 = deloc, 6 = întotdeauna 

 
Figura 6: Evaluarea interviului cu instituțiile de învățământ privind calificările-cheie 
 
În plus față de subiectele de specialitate, au fost considerate importante şi comunicarea 
cunoștințelor intersectoriale, având ca cerințe principale abilitățile de management de proiect 
și muncă în echipă. 
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Aviz cu privire la obiectivele de promovare a 
cursurilor de educație

 
Integration into society Integrarea în societate 
Knowledge updateproblem-solving ability in… Cunoașterea abilităților de rezolvare a 

problemelor în ... 
Social goals Obiectivele sociale 
Re-integration into… Re-integrarea în ... 
Better job opportunities for… Oportunități mai bune de angajare pentru ... 
Language skills improvement Îmbunătățirea competențelor lingvistice 
Participants internalization Participarea la internalizare 
Re-integration into working… Reintegrarea în muncă ... 
Re-integration of the… Re-integrarea ... 
Bewertung: 1=not at all, 6=always Evaluare: 1=deloc, 6=întotdeauna 

 

Figura 7: Evaluarea interviului cu instituțiile de învățământ privind obiectivele de formare 
continuă 
 
Respondenții se așteaptă la actualizarea cunoștințelor, integrarea socială, capacitatea de a 
stăpâni subiecte intersectoriale și de a consolida abilitățile sociale ca rezultat al educației 
ulterioare. 
 

4. Ocuparea forței de muncă în domeniul protecției mediului 
 

Publicarea actualizată a Agenției Federale de Mediu din 2016 privind ocuparea forței de 
muncă în domeniul protecției mediului spune că protecția mediului este un factor important 
pentru întreaga piață a forței de muncă, cu o pondere de 5,2% din totalul angajaților (în 2012). 
În 2012, mai mult de două milioane de persoane au fost angajate în domeniul protecției 
mediului pentru prima dată. 
De asemenea, este interesant de menționat că același studiu a constatat că cea mai mare 
pondere a ocupării forței de muncă în domeniul protecției mediului, de 63%, a fost în 
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domeniul serviciilor orientate spre mediu, cu 1,38 milioane de angajați. 
 

Cercetarea noastră în oferta de locuri de muncă, clasificată pe sectoare, arată de asemenea 
un procent ridicat de servicii cu 31,4%. Cu toate acestea, furnizorii de energie / tehnicienii din 
domeniul energetic nu au fost luați în considerare cu o cotă de aproximativ 30%, astfel încât 
să se poată aștepta o cotă general similară ridicată, iar tendința este confirmată. 
 
În domeniul energiilor regenerabile, estimările curente pentru 2014 din Germania, arată 
selectarea a aproximativ 350.000 de persoane. 
 
În studiul său, UBA precizează, de asemenea, că există un mare potențial pentru ocuparea 
forței de muncă în exportul tehnologiilor de protecție a mediului și a climei, de vreme ce 
cererea globală este creată aici datorită resurselor naturale limitate, a creșterii daunelor 
aduse mediului, în special în țările emergente, reprezentată de schimbările climatice. 
 
Conform acestui studiu, lucrătorii calificați bine pregătiți reprezintă un factor cheie în 
asigurarea și extinderea ocupării forței de muncă și protejarea competitivității companiilor. Din 
acest motiv, integrarea aspectelor legate de protecția mediului în formarea profesională, 
educația ulterioară și conținutul studiului este văzută ca având un mare potențial, inclusiv în 
ceea ce privește atingerea obiectivelor germane privind protecția mediului și a climei și 
Acordul de Protecție a Climei din Paris. 
 

Actualul Atlas al Tehnologiei de Mediu pentru Germania "GreenTech made in Germany 2018" 
publicat de Ministerul Federal al Mediului1 arată cât de puternic a ajuns piața GreenTech în 
sectoarele cheie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Umweltbundesamt: Beschäftigung im Umweltschutz, Entwicklung und gesamtwirtschaftliche Bedeutung, 

ediția actualizată 2016 în domeniul mediului, inovării, ocupării forței de muncă // aprilie 2016, (Employment in 
environmental protection, development and macroeconomic importance, updated edition 2016) 
www.umweltbundesamt.de/publikationen/beschäftigung-im-umweltschutz-1 

 
 2 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Referat GI5, „Greentech made in 

Germany 2018“ ,Text: Roland Berger GmbH, www.bmu.de/publikationen, www.greentech-made-in-
germany.de 

 
  

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/beschäftigung-im-umweltschutz-1
http://www.bmu.de/publikationen
http://www.greentech-made-in-germany.de/
http://www.greentech-made-in-germany.de/
http://www.greentech-made-in-germany.de/
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Sursa: Roland Berger (2017) 
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Cota de piață globală pentru tehnologia ecologică și eficiența a resurselor în 2016 

 
Figura 8: Interdependența între industriile-cheie 
 

 
Acest lucru are și un impact asupra pieței muncii ecologice, după cum ilustrează graficul 
următor. 
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Figura 9: Angajați în industria GreenTech 
 

Interdependența cu industriile-cheie 
Industriile germane tradiționale joacă un rol central în piața globală Green Tech 
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Cei mai importanți factori sunt generarea, depozitarea și distribuția ecologică a energiei și a 
eficienței energetice. Această evoluție este determinată, de asemenea, de politica guvernului 
german de "revigorare a energiei". 

5. Aptitudini necesare, calificări în economia ecologică 

  

În studiul său, Bert Colijn nu privește doar ofertele de locuri de muncă din economia 
ecologică din Europa, ci analizează şi abilitățile necesare. 
Acesta se clasifică în funcție de următoarele criterii: abilități de bază, abilități complexe de 
rezolvare a problemelor, abilități sistemice, abilități tehnice și abilități de gestionare a 
resurselor. 
 
Cele mai populare ocupații verzi au fost "abilitățile tehnice", "abilitățile de gestionare a 
resurselor" și "abilitățile complexe de rezolvare a problemelor" 1 
 
Studiul Biroului Federal de Mediu privind calificările, locurile de muncă și sectoarele 
industriale pentru o tranziție către o economie ecologică 
 
Agenția Federală pentru Mediu (Bundesumweltamt) a pregătit un studiu privind calificările, 
ocupațiile și sectoarele pentru tranziția la o economie ecologică - Un inventar2. În acest studiu 
comparativ al economiei globale cu sectoarele selectate, care sunt deosebit de relevante 
pentru tranziția către o economie ecologică, se ajunge la concluzia că proporțiile calificărilor 
oficiale sunt similare. Cu toate acestea, diplomele din spatele formării trebuie să fie clar 
diferite în ceea ce privește conținutul. Cu o "ecologizare" în curs de dezvoltare există o cerere 
peste medie pentru grade tehnice și de inginerie. Acest lucru este evident mai ales atunci 
când privim domeniile ocupaționale. 
 

Documentul din discuție IAB 16/20153 ajunge la aceeași concluzie, ceea ce demonstrează că 
în domeniul tehnologiilor de ingineriei extrem de inovatoare, cum ar fi tehnologia de măsurare, 
analiza, științele inginerești și cercetarea, s-a înregistrat o evoluție pozitivă în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă în perioada 2009-2012, în comparație cu alte domenii. Până și în 
prezent, eco-inovațiile conduc piața muncii mai mult decât alte inovații din economie. Numai 
în conservarea naturii și în gestionarea peisagistică se înregistrează evoluții negative ale 
ocupării forței de muncă. 
 
 
___________________ 

1 Bert Colijn“Green Jobs in Europe and the increasing demand for technical skills”, Neujobs working paper 
No.4.2, January 2014, S.21, Projekt NEUJOBS 

 
2 „Qualifikationen, Berufe und Branchen für den Übergang in eine Green Economy-eine Bestandsaufnahme“ de Stefanie 

Bauer, Ines Thobe, Dr. Marc Ingo Wolter (GWS) Osnabrück; Dr. Robert Helmrich, Manuel Schandock (BIBB), Bonn;  

Dr. Gerd Zika, Christof Röttger (IAB), Nürnberg; Franziska Mohaupt (IÖW), Berlin, veröffentlicht in umwelt, 

innovation, Beschäftigung 01/2017 

 

3 IAB-Discussion Paper 16/2015 Institute for Employment Research of the Federal Employment Agency 
Regensburger Str. 104, D-90478 Nuremberg 
Editorial staff: Regina Stoll, Jutta Palm-Nowak, Website: www.iab.de Descărcați acest document de discuție 
de la http://doku.iab.de/discussionpapers/2015/dp1615.pdf (ISSN 2195-2663) 

 

http://www.iab.de/
http://doku.iab.de/discussionpapers/2015/dp1615.pdf
http://doku.iab.de/discussionpapers/2015/dp1615.pdf
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Cererea mare de certificări tehnice și de inginerie, dar și pentru domeniile naturiste, 
confirmată cercetarea noastră. Cu toate acestea, potrivit cercetărilor noastre, ocupațiile 
comerciale de birouri joacă, de asemenea, un rol important în economia ecologică, fapt ce 
poate fi explicat prin creșterea, mai sus menționată, a comerțului și exporturilor pentru 
tehnologiile de protecție a mediului și a climei. 

 

6. Compararea ofertelor de locuri de muncă şi subiectele din cursul 
planificat. 

Pentru a crea curriculum, subiectele planificate au fost scoase din clasamentul locurilor de 
muncă. Astfel am putut ulterior să verificăm dacă subiectele au îndeplinit cerințele pieței. 
 
Figura 10: Ofertele de locuri de muncă se adresează conținutului de formare continuă 
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Aceste nevoi sunt luate în considerare în dezvoltarea curriculumului. 
 
Offers Oferta 

Project Management Management de Proiect 

Research associate (regenerative ... Centru de cercetare (regenerativ ... 

Promoting, acquisitions, advertising Promovare, achiziții, publicitate 
IT specialist, informatics Specialist IT, informatică 
Biologistics, forest ranger, ... Biologi, pădurarul, ... 
Electronics engineer/ electronics, ... Inginer electronist / electronist ... 

Waste management

Geologists / hydrogeologists

Project engineer for roads & railways

Sound dampening engineers, … 

Climate Protection Commissioner

Storage worker

Utility engineer, air conditioning-… 

Farm manager, animal caretaker

Public affairs

Business administrators

Jurists, paralegals (energy, … 

Florists, gardener, bee keeper

Staff agencies

Environmental management / … 

Food chemist, food technician, … 

Construction engineering

Education commissioner, trainer, … 

Process technician, process engineer

Electronics engineer/ electronics, … 

Biologistics, forest ranger, … 

IT specialist, informatics

Promoting, acquisitions, advertising

Research associate (regenerative … 

Project Management

0 50 100 150 200 250 300 350

Number of Offers 

Oferte 

Offers

Unitate de bază 1406 Locuri de muncă 

greenjobs.de din ianuarie până la mijlocul lunii martie 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Abordări planificate pentru educația continuă din punctul  

de vedere al ubb-ului 
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Process technician, process engineer Education 
commissioner, trainer, . 

Tehnician în procesare, inginer în procesare, 

comoisionar pentru Educaţie, trainer 
Construction engineering Food chemist, food 
technician, ... 

Inginerie Constructii, Chimie alimentară, 

tehnician alimentar, ... 
Environmental management / ... Management de mediu / ... 
Staff agencies Agenții de personal 
Florists, gardener, bee keeper Florării, grădinar, apicultor 
Jurists, paralegals (energy, ... Juriști, parajurist (energie, ... 
Business administrators Administratori de afaceri 
Public affairs Afacerile publice 
Farm manager, animal caretaker Administratorul fermei, îngrijitorul animalelor 
Utility engineer, air conditioning-. Inginer utilitar, aer condiționat. 
Storage worker Agent de depozitare 
Climate Protection Commissioner Comisarul pentru protecția climei 
Sound dampening engineers, . Ingineri de atenuare a sunetului,. 
Project engineer for roads & railways Inginer de proiect pentru drumuri şi căi ferate 
Geologists / hydrogeologists Geologi / hidrogeologi 
Waste management Managementul deșeurilor 
Number of Offers Număr de oferte 
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7. Rezumat 

 
Instruire ulterioară în domeniul protecției mediului, a naturii și a climei: 
Având în vedere numărul mare de cursuri de formare oferite, în perioada noiembrie 2016 - 
februarie 2017 (utilizând o căutare prin cuvinte cheie) au fost identificate numai 140 de cursuri 
diferite în acest segment. 
În cazul în care sunt luate în considerare mai multe cursuri din diferite locații, în domeniul 
protecției mediului, a naturii și a climei sunt oferite 2701 de cursuri de formare continuă. 
Acesta este mai mic de 0,13% din numărul total de cursuri de formare continuă oferite pe 
parcursul perioadei de examinare. Aceasta înseamnă că și cursurile de formare în acest 
domeniu sunt subreprezentate în ceea ce privește ofertele de locuri de muncă din "economia 
ecologică". 
Există numeroase oportunități de finanțare pentru formarea continuă, care poate fi folosită din 
ce în ce mai mult pentru acest domeniu. 
 
 
Oferta locurilor de muncă în domeniul protecției mediului, a naturii și a climei: 
 
Căutarea unor oferte de muncă "ecologice" a relevat o cotă de aproximativ 3%, măsurată prin 
numărul de posturi vacante raportate conform statisticilor IAB pentru perioada analizată. Au 
fost 15100 de oferte de muncă. Trebuie menționat faptul că în perioada analizată (noiembrie-
februarie) cererea pentru domeniile ocupaționale tradiționale din agricultură, zootehnie, 
silvicultură și horticultură a fost disproporționat de scăzută din motive sezoniere, astfel încât 
rata medie anuală a fost chiar mai mare, fapt confirmat şi de studiul realizat de Bert Colyien1 
pentru anul 2012, care a constatat că locurile de muncă "ecologice" au reprezentat 4% din 
toate ofertele de muncă. 
 
Clasificarea locurilor de muncă vacante: 
 
Domenii de activitate: 
având în vedere "locurile de muncă ecologice" oferite, devine evident că activitățile din 
domeniul tehnic (22,62%) și din managementul proiectelor (12,66%) sunt cele mai solicitate. 
Pentru activitățile din sectorul administrativ, știința, planificarea peisagistică și ofertele de 
marketing sunt, de asemenea, relativ ridicate, între 4% și 5% fiecare, față de numărul total. 
 
Domenii ocupaționale: 
Atunci când se clasifică câmpurile ocupaționale, devine clar ce calificări sunt solicitate în 
sectorul ecologic. Cei mai importanți sunt inginerii, ocupațiile comerciale, oamenii de știință și 
tehnicienii. 
Acest lucru arată că în acest segment calificările de bază superioare au o cerere mai mare de 
locuri de muncă. 
 
 
 
1 Bert Colijn "Locurile de muncă ecologice în Europa și cererea crescândă de competențe tehnice", hârtia de lucru Neujobs 

nr.4.2, ianuarie 2014, S.21, Proiect NEUJOBS 
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Calificări în economia ecologică 
În contextul creșterii numărului de locuri de muncă în economia ecologică (5,2% din totalul 
persoanelor angajate în 20121), integrarea aspectelor legate de protecția mediului în 
formarea profesională, conținutul studiilor și, de asemenea, în educația continuă este 
considerată un factor esențial pentru asigurarea și extinderea în ocuparea forței de muncă și 
în protejarea competitivității întreprinderilor, conform studiului SBA din 2016 12. 
Instruirea continuă în domeniul protecției mediului, a naturii și a climei poate oferi calificările 
suplimentare şi competențele necesare pe piață. În plus față de competențele tehnice și 
cunoștințele de bază, acestea includ abilități de management și abilitatea de a vizualiza și 
rezolva problemele într-un mod complex. Aceasta include, de asemenea, dezvoltarea 
abilităților pentru o activitate inovatoare. 
Nu este în primul rând necesar să se dezvolte în întregime noi "ocupații verzi", ci mai ales, 
ocupațiile existente sa devină "mai verzi". Vedem acest lucru ca fiind o sarcină a calificărilor. 
Curriculum-ul care trebuie dezvoltat şi care trebuie să răspundă cerinţelor pieşei, se bazează 
pe constatările acestui studiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Umweltbundesamt: Beschäftigung im Umweltschutz, Entwicklung und gesamtwirtschaftliche Bedeutung, ediția actualizată 
2016 în domeniul mediului, inovării, ocupării forței de muncă // aprilie 2016, 
www.umweltbundesamt.de/publikationen/beschäftigung-im-umweltschutz-1 
 

  

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/beschäftigung-im-umweltschutz-1
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Atașamente 

Privire de ansamblu în cercetarea ofertelor educaționale suplimentare în domeniul protecției 
mediului, a naturii și a climei 
 
Rezultatele cercetării și descrierea celor 1406 de oferte de muncă ale portalului 
www.greenjobs.de în perioada de studiu 
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III.  Studiu despre locuri de muncă și locuri 

de muncă ecologice 

Educație în Ungaria 
 

 
 
Prezentat de Polip Ifjúsági Eggesület, Szekszárd, Ungaria 
Versiunea curentă, august 2018 
Dezvoltat și finanțat în cadrul proiectului ERASMUS + al Uniunii Europene: "Conceptul 
educațional european în domeniul protecției mediului, a naturii și a climei pentru a 
întări o dezvoltare durabilă transfrontalieră - EUBILD UNAKLIM“ 
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Concept european de educație în domeniul protecției mediului, a naturii și a climei pentru a asigura dezvoltarea durabilă 
transfrontalieră 

Concepția educațională europeană în domeniul protecției mediului, a naturii și a climei pentru a proteja dezvoltarea 
transfrontalieră durabilă 

ERASMUS + nr .: 2016-1-DE02-KA-204-003254 

Locuri de muncă ecologice și educație - în Ungaria 

 

1.  Poziția protecției mediului în Ungaria 

În Ungaria problema protecției mediului a devenit o problemă importantă relativ târziu, f. ex :: 
în primul rând școlile s-au alăturat mișcării Ziua Pământului în 1990, la 20 de ani de la 
introducerea sa la nivel internațional. 

Cadrele naționale de mediu: 

Consiliul Internațional de Sustenabilitate 2007 
Strategia națională de dezvoltare durabilă pentru anul 2007 
Strategia națională energetică până în anul 2030 2012 
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilității 2013 
 
În prima perioadă a economiei de piață, problema mediului nu a avut o prioritate. Efectele 
daunelor anterioare pot fi detectate. 
Există câteva lucruri care au ajutat la accelerarea conştiinţei asupra mediului 

- dezastrele ecologice care au lovit țara (poluarea cu cianuri, nămolurile roșii, 
problemele de bază cu apa nerezolvate datoirate schimbării sistemului, substanțele 
chimice utilizate în agricultură ...) dezastre legate de schimbările climatice, încălzirea 
globală 

- aderarea la UE, acceptarea acordurilor, așteptările pieței 

- au fost înființate organizații neguvernamentale verzi 

- ONG-urile au sprijinit creșterea nivelului de conștientizare în anumite aspecte (de 
exemplu, au fost lansate proteste, activități de formare a conștiinței) 

- acceptarea conștiinței asupra mediului înconjurător la nivelul indivizilor și al 
întreprinderilor, întrucât organul național organizatoric - care ar fi trebuit să coordoneze 
la nivel național - lipsește. Este reprezentat doar la acțiunile locale 
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- criza ocupării forței de muncă 

- resurse financiare disponibile pe plan internațional - în special fonduri UE - pentru a 
sprijini cercetările și proiectele ce conţin cursuri de pregătire privind protecția mediului, 
economia ecologică și formarea comportamentelor 

Aceştia sunt factorii care ar inspira cetățenii ONG-urilor și conștiințelor ecologice să 
realizeze acțiuni mai mari care să depășească interesul local din fondurile UE 
 

 
Un bun exemplu pentru formarea în domeniul schimbărilor climatice din sursele UE: 
Clubul Energetic din Ungaria lucrează la difuzarea unei noi atitudini față de subiect. Clubul 
este o combinație a unui centru metodologic neguvernamental de cercetare și a unui institut 
politico-departamental sub forma unei asociații. 
În plus, guvernele locale au un rol influent în această chestiune, astfel că au început să se 
ocupe cu seriozitate, probabil şi pentru că problemele care apar (în legătură cu poluarea sau 
impactul economic) necesită acțiuni urgente la nivel local. A fost creată o nouă organizație 
numită "Aşezări prietenoase cu clima", cu 35 de membri, pentru a facilita ajustarea 
schimbărilor inevitabile și pentru a le ajuta să facă față provocărilor și pentru a-și stabili 
propria strategie privind schimbările climatice. 
 
Sursa: https://www.energiaklub.hu/projekt/klimavalasz-kepzesek-az-eghajlatvaltozashoz-valo-
alkalmazkodas-elosegitesere-helyi-szinten-3751

https://www.energiaklub.hu/projekt/klimavalasz-kepzesek-az-eghajlatvaltozashoz-valo-alkalmazkodas-elosegitesere-helyi-szinten-3751
https://www.energiaklub.hu/projekt/klimavalasz-kepzesek-az-eghajlatvaltozashoz-valo-alkalmazkodas-elosegitesere-helyi-szinten-3751
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Activități legate de industria de mediu și de sectorul de mediu 

2. Sistemul de educație pentru adulți și educația ecologică a 
adulților - în Ungaria 

În Ungaria există o lege privind educația adulților, care reglementează, de asemenea, 
instruirile de învățământ din afara școlii și institutele. Un birou statistic național 
colectează date despre acest sector 
(https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/felnottoktatas13.pdf) 

Definirea educației adulților 

În Ungaria există în prezent o educație școlară: elevii își încep școala la 6 ani cu 
școala primară. Este obligatoriu să studiezi până la vârsta de 16 ani. Învățământul 
secundar - în liceu sau în școala profesională - durează până la vârsta de 18 ani. 
După școlile secundare, studenții își pot continua studiile într-o universitate sau în 
acest moment pot studia într-o educaţie de formare pentru adulți. 
Conceptele folosite în "educația adulților" sau "formarea pentru educația adulților" nu 
au încă un sistem clar, conceptual. Termenii utilizați în diferite documente nu sunt 
întotdeauna la fel. Conceptul de educație a adulților, formarea pentru adulți, se referă 
în general la formarea persoanelor care au atins vârsta majoratului, dar unele 
documente sunt de asemenea folosite cu alte semnificații. 
Conceptul de educație a adulților poate fi folosit în Legea Învățământului pentru 
Adulți, unde se utilizează pentru formarea în afara sistemului școlar. Este esențial ca 
participanții la formare să nu fie studenți şi să nu aibe vreo relație de student cu 
instituția de formare. La educația adulților poate lua parte la o persoană care și-a 
terminat școala obligatorie, dar de asemenea, acesta poate să se angajeze în 
educația adulților, în timp ce îndeplinește cerința de școlarizare obligatorie. 
De asemenea, predarea poate fi organizată ziua, seara, prin corespondență sau alte 
programe speciale de lucru. 
Instruirea pentru adulți poate fi asigurată de o mare varietate de tipuri de organizații: 
persoane juridice, asociații de afaceri fără personalitate juridică, companii individuale, 
antreprenori privați, instituții de învățământ public, întreținute de Centrul de Sprijin 
pentru Instituțiile de Stat pentru Educație Publică Națională. 

Formarea pentru adulți poate fi foarte variată, cum ar fi: 

A) formarea profesională pentru obținerea unei calificări profesionale (calificarea 
profesională OKJ) în temeiul Legii privind educația și formarea profesională, 
 
(B) alte formări profesionale sprijinite, 
 
(C) formare generală susținută a unei limbi străine 
 
(D) alte formări sprijinite care nu sunt incluse la literele (a) - (c). 
 
 
 
 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/felnottoktatas13.pdf
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Cu toate acestea, Legea pentru Formarea Adulților nu reglementează multe formări 
folosite de ce mai mulţi adulți. Această formare include formarea profesională 
(militară, poliție etc.), anumite instruiri ale funcționarilor publici, formarea profesională 
în domeniul sănătății și formarea continuă a cadrelor didactice. 
 
În concluzie, se poate afirma că educația adulților, formarea adulților, este împărțită 
în mai multe domenii, adică poate fi grupată în mai multe moduri. 
 
Cele mai frecvent utilizate categorii pentru instituția de formare sunt: 
 
1. învățământul sau formarea școlară: destinat obținerii învățământului general, 
secundar sau terțiar și / sau a calificărilor profesionale, reglementat de Legea 
Învățământului Național și Legea Învățământului Superior la nivel legal, 
 
2. formarea în afara școlii, în afara sistemului tradițional de învățământ: aceasta este 
reglementată în mod fundamental de Legea Educației Adulților - cu excepția celei 
care este deja reglementată de alte legi (acestea sunt, de obicei, formări legate de 
sectoare specifice). 

Autoritatea de control în domeniul instruirii adulților: 

Instruirile în educația non-formală a adulților au fost controlate de stat începând cu     
1 iunie 2016. Statul stabileşte numărul de participanți la cursurile de ciclu de un an, 
susține instruirile pentru locuri de muncă în lipsă în ceea ce privește calificările 
subvenționate (ajutoare de stat) în educația nonformală, reglementată de legea 
privind educația adulților. 
 
Oficiul Național pentru Educația Adulților și Formarea Profesională www.nive.hu 

propune structura de formare profesională în fiecare județ, iar pentru fiecare loc de 
muncă s-au definit trei categorii. 
 

1) Ajutat de stat (sprijinit pe deplin) 

2) Parțial susținut 

3) Nu este suportat 

Diverse organizații de formare: 

o Organizațiile de afaceri și non-profit fără sprijin extern se concentrează 
în cea mai mare parte pe potențialul lor de piață, pot dezvolta și 
organiza cercetarea din resursele UE 

o ONG-urile și companiile multinaționale cu structurilor lor de afaceri aduc 
noi nevoi și atitudini 

http://www.nive.hu/
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o În afară de ONG-uri, mai multe centre de cercetare academică, 
universități, colegii și asociații au luat parte la conferințe pentru acest 
topic. 

o Protecția mediului nu are un loc privilegiat în structura de formare a 
sistemului național de formare 

Conectarea formării ecologice pentru adulți la ofertele de muncă ecologice: 

Am analizat formările de mediu din domeniul formării profesionale și a formării 
adulților. Se poate concluziona că printre pozițiile de formare a educației non-formale 
numărul celor care obțin calificări legate de natură, mediu și climat este relativ scăzut. 

Este nevoie de o analiză suplimentară pentru a clarifica numărul exact de participanți 
al cursurilor de formare pentru adulți, indiferent dacă opțiunea vastă de formare 
corespunde cererii existente și cum cererea angajaților poate fi legată de ideea de 
"loc de muncă ecologic". Este esențial să se definească conceptul de "locuri de 
muncă ecologice" pentru a se potrivi cu ideea locului de muncă ecologic cu formarea 
relevantă. 

 
Un bun exemplu pentru cursul naţional fondat: : 
 

Cursuri complet susținute în județul Tolna 

o Tehnician de mediu 

 

o Administratorul de mediu 

 

o Tehnician de teren în domeniul mediului 

Acestea pot dura 1-2 ani de formare pentru adulți, după studiile de gimnaziu.
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Educația adulților în domeniul ecologic - mai 2017: 

Acestea se finalizează cu o examinare specială și un certificat 

Numele formării Organizator Durata formării 

 
 
Tehnician municipal de 
mediu 

RIVIERA Adult Education Institution 
 4400 Nyíregyháza, Új utca 35. 
Telefon: 42/313-032 

240-360 ore 

    

Géniusz Plusz Educational Company 
1085 Budapesta VIII. ker József krt. 69. fsz. 15. 
E-mail: info@geniuszplusz.hu 
2500 Esztergom Kiss J. U. 82. 
E-mail: info@geniuszplusz.hu 
Tel.: 0620/255-5339 

240-360 ore 

    

 
 
Tehnician de mediu 

Géniusz Plusz Educational Company 
1085 Budapesta VIII. ker József krt. 69. fsz. 15. 
E-mail: info@geniuszplusz.hu 
Tel.: 0620/255-5339 

960-1440 ore 

    

Roth Gyula Forestry Secondary School 
9400 Sopron, Szent György utca 9. 
(+36) 99 / 506-470 
(+36) 99 / 506-479 
rothszki@t-online.hu 

960-1440 ore 

    

KOTK Economy Secondary School 
Külgazdasági Szakgimnázium, 
1074 Budapesta, Szövetség utca 37. 
Telefon: 1-344-5202 

960-1440 ore 

    

OKTÁV Adult Education Institution Továbbképző 
Központ Zrt. 
Budapesti Iroda 
1143 Budapesta, Gizella út 42-44. 
Irodavezető: Juhász Dorottya 
Telefon: (1) 201 2408 
E-mail: bpoktav@oktav.hu  

960-1440 ore 

    

Energetic Secondary School 
7030 Paks Dózsa györyg u. 95. 
74/519-300 
E-mail.: eszieszi.hu 

960-1440 ore 

    

mailto:info@geniuszplusz.hu
mailto:info@geniuszplusz.hu
mailto:info@geniuszplusz.hu
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Szegedi SZC Gábor Dénes Secondary School 
6724. Szeged Mars tér 14. 
E-mail: gabord@gdszeged.hu 
Telefon: 62/558-750 

960-1440 ore 

    

 
Tehnician de 
monitorizare a 
mediului 

Székesfehérvári SZC Bugát Pál 
Secondary School 
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15. 
Tel.: 06-22-312-073 
E-mail: bugattitkarsag@gmail.com 

240-360 ore 

    

Géniusz Plusz Educational Company 
1085 Budapesta VIII. ker József krt. 69. fsz. 15. 
E-mail: info@geniuszplusz.hu 
2500 Esztergom Kiss J. U. 82. 
E-mail:  info@geniuszplusz.hu 
Tel.: 0620/255-5339 

240-360 ore 

    

 
Tehnician în dezvoltare 
rurală 

MÁTRIX Adult Education Institution 6000 
Kecskemét, Énekes utca 2 - 3.  
(Énekes utca és Alkony utca sarka) 
Hrubi Diána képzési adminisztrátor 
Tel.: 06/70 779-7087 
Email: hrubi.dia@matrixoktatas.hu 

480-720 ore 

    

 
Administrator de mediu 

OKTÁV Adult Education Institution 
Sinka Mihály tanfolyamvezető 33/435-755/170, 
20/777-9243 sinka@oktav.hu 
debrecen@oktav.hu 

960-1440 ore 

    

Tehnician de mediu 
nuclear 

Energetic Secondary School 
7030 Paks Dózsa györyg u. 95. 
Tel.: 74/519-300 
E-mail.: eszieszi.hu 

240-360 ore 

    

mailto:gabord@gdszeged.hu
mailto:info@geniuszplusz.hu
mailto:info@geniuszplusz.hu
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Tehnician nuclear 

Energetic Secondary School 
7030 Paks Dózsa györyg u. 95. 
Tel.: 74/519-300 
E-mail.:eszieszi.hu 

740-800 ore 

    

Tehnician în protecția 
agricolă și planificată 

MÁTRIX Adult Education Institution 
6000 Kecskemét, Énekes utca 2 - 3.  
Hrubi Diána képzési adminisztrátor 
Tel.: 06/70 779-7087 
Email: hrubi.dia@matrixoktatas.hu 

480-720 ore 

    

BARHÁCS Education Company 
1089 Budapesta, Vajda Péter u. 10/a. 
Telefon/Fax: (36)1 216-4658 / (36)1 215-7041 
e-mail: barhacs@barhacs.hu 

480-720 ore 

    

Projekt Educational Company 
1063 Budapesta VI., Szív utca 40. III. em. 
Telefon: (20) 337-8964 
Tel./Fax: +36-1/604-2505 
E-mail: varga.adrienn@oktatasok.hu 

480-720 ore 

    

“IOSZIA” Dual Education Company 
1066 Budapest, Teréz körút 12. 
Telefonszám: +36 (37) 301-649 
Email cím: kepzes@ioszia.hu 

480-720 ore 

    

Tehnician pentru apă 

Szegedi SZC Gábor Dénes Secondar y School 
6724 Szeged Mars tér 14. 
E-mail: gabord@gdszeged.hu 
Telefon: 62/558-750 

900-1300 ore 

    

mailto:gabord@gdszeged.hu
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Tehnician Agricol 

MÁTRIX Adult Education Institution 
6000 Kecskemét, Énekes utca 2 - 3.  
(Énekes utca és Alkony utca sarka) 
Hrubi Diána képzési adminisztrátor 
Tel.: 06/70 779-7087 
Email: hrubi.dia@matrixoktatas.hu 

960-1440 ore 

    

Diana Vadász Adult Education Seconday School 
Fundation 
6640 Csongrád, Jókai Mór u. 14. 
Tel., fax: 06 63/483-790 

960-1440 ore 

    

Tehnician Agricol 

Géniusz Plusz Educational Company 
1085 Budapesta VIII. ker József krt. 69. fsz. 15. 
E-mail: info@geniuszplusz.hu 
2500 Esztergom Kiss J. U. 82. 
E-mail:  info@geniuszplusz.hu 
Tel.: 0620/255-5339 

240-360 ore 

    

Studium Education Studio 
3529 Miskolc, Csabai kapu 25. 
Tel: 46/401-006 

240-360 ore 

    

Instalator de 
echipamente de 
climatizare şi pompe de 
căldură  

Budapest Öveges József Engeneering Secondary 
School 
1117 Budapesta, Fehérvári út 10. 
 (06) 1/246-1579 
(06) 1/246-1580 

480-720 ore 

    

Eszkimó Academie 
108 Budapesta, Kozma utca 4. 
telefonszám: +36-1/445-00-40 

480-720 ore 

    

MÁTRIX Adult Education Institution 
6000 Kecskemét, Énekes utca 2 - 3.  
Hrubi Diána képzési adminisztrátor 
Tel.: 06/70 779-7087 
Email: hrubi.dia@matrixoktatas.hu 

480-720 ore 

    

 

 

 

 

mailto:info@geniuszplusz.hu
mailto:info@geniuszplusz.hu
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Rezumat al cercetării în educația ecologică a adulților: 
 

o De bază, companiile oferă cursuri de formare plătite 

o Există o gamă largă de subiecte în domeniul profesional 

o În centrele oficiale de ocupare a forței de muncă, subiectele verzi nu 
reprezintă o prioritate ca o formare susținută, ci mai degrabă o formare 
ce oferă cunoştinţe generale f. ex: administrator general 

o Este posibil să existe pe viitor mai multe oferte de locuri de muncă în 
domeniul ecologic - Centrul Oficial al Muncii ar putea iniția astfel de 
instruiri 

o Angajatorii își pot trimite personalul la sesiuni gratuite de instruire - în 
acest caz, timpul pierdut este costul acestora 
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3. Ofertele de locuri de muncă ecologice - Ungaria 

Locurile de muncă ecologice nu reprezintă o prioritate în anunțurile de locuri de 
muncă, este dificil să se decidă ce este un loc de muncă ecologic: orice lucrare 
făcută într-o economie ecologică (de exemplu un șofer) sau un loc de muncă, ce este 
parte din economie ecologică (de exemplu, lucrător în domeniul protecției mediului). 

Cercetarea noastră a fost efectuată pe site-ul www.profession.hu între 1 martie și 30 
aprilie 2017, timp de 60 de zile, unde a fost publicată oferta integrală și între 1 și 30 
iunie 2017. Am căutat oferte pe un portal de locuri de muncă ecologică unde locurile 
de muncă sunt considerate locuri de muncă ecologice prin autoclasificarea noastră, 
astfel încât locurile de muncă promovate aici sunt, de asemenea, diverse (de 
exemplu bucătar). 

În prima perioadă, de la 1 martie la 30 aprilie 2017, pe perioada de 60 de zile, am 
găsit următoarele oferte de locuri de muncă pe site-ul de oferte de muncă 
www.profession.hu, care a fost preluat de alte site-uri web. www.workania.hu. 

 

Metoda noastră de lucru a fost următoarea: am căutat locuri de muncă pe site pentru 
proiect, apoi am deschis întreaga ofertă, am citit detaliile și am decis dacă instituția 
sau organizația angajatorului ar putea fi clasificate în economia ecologică. 

Am folosit definiția locului de muncă "eco" din studiul Dr. Vilma Éri 

PARTEA 1: Analiza ofertelor de muncă între 01.03.2017 - 30.04.2017. de pe 
portalul național de locuri de muncă: 

Oferte de muncă 

Numărul 

de 

rezultate 

Procentaj din 

totalul 

accesărilor 
Management de proiect 472 13,30% 

tehnician (electrician, mecanic, asistent de laborator, 

supraveghetor de rețea) 435 
12,12% 

Specialist IT, informatică 412 11,47% 

sarcini administrative, asistenți, responsabili de 

proces 369 
10,28% 

media, relații publice, comunicare 277 7,71% 

promovare, achiziții, publicitate 255 7,10% 

tehnician de proces, inginer de proces 249 6,93% 

managementul calității, siguranța 196 5,46% 

ingineria construcțiilor 162 4,51% 

chimist alimentar, tehnician alimentar, chimist, 

microbiolog 106 
2,95% 

asamblare, pregătirea construcțiilor 104 2,89% 

servicii financiare, agenți de asigurări 72 2% 

şef de şantier  71 1,97% 
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logistică 71 1,97% 

dezvoltator (produs, proiecte) 65 1,81% 

Inginer electrician / electronică, automatizare 63 1,75% 

cercetător asociat (energii regenerabile, studii) 40 1,11% 

florarii, grădinari, apicultor 39 1,08% 

administratori de afaceri 33 0,91% 

biologia, pădurarul, ecologistul peisagistic, protecția 

naturii, grădinarul 32 
0,89% 

inginer pentru utilități, aer condiționat-încălzire-

ventilație 21 
0,58% 

Consilier / administrator "Turism Durabil și 

Dezvoltare Regională" 17 
0,47% 

Sistemul hotelier, portari, personal de curățenie 11 0,30% 

educator, instructor, pedagogia mediului 8 0,22% 

zonare, amenajare a teritoriului, sistemul 

geographic informational (GIS), arhitectură 

peisagistică 3 

0,08% 

Consilier / administrator "Economie circulatorie, 

managementul deșeurilor și planificare 3 
0,08% 

inginer de proiect pentru protecția apei, apă / 

canalizare 1 
0,02% 

juristi, paralegali (energie, mediu, conservare 

naturala) 1 
0,02% 

Bucătar (vegetarian) 1 0,02% 

Comisarul pentru protecția climei 0 0% 

ingineri de ameliorare a sunetului, măsurători ale 

sunetului 0 
0% 

geologi / hidrogeologi 0 0% 

 

PARTEA 2: Analiza ofertelor de muncă între 01.05.2017 - 31.05.2017. de pe același portal 
național de locuri de muncă, comparativ cu perioada anterioară: 

Oferte de muncă Detalii Angajator 

Manager de proiect și asistent 

Un manager și o funcție de asistent 

pentru un proiect de dezvoltare a 

întreprinderilor sociale 

IFKA Industry Development 

Company   

    

Asistență pentru gestionarea 

deșeurilor 

Experiență de cel puțin 3 ani în 

gestionarea deșeurilor sau similare. 
VERTIKÁL Waste Company 
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Examinarea inginerului - 

Coordonator de proiect 

Căutăm un angajat nou pentru a 

efectua activități de măsurare și 

eșantionare acreditat - cu 

experiență 

Encotech Company 

    

Director de proiect 
Poziția managerului de proiect     

într-un parc național Duna-Ipoly National Park 

Directorate 

    

Asistent pentru conservarea 

naturii 

Funcția de asistent/ă într-un parc 

național 

Hortobágyi National Park 

Directorate 

    

Asistent de proiect Poziția de manager de proiect GreenDependent Company 
    

   
     

Sursa: http://www.greenfo.hu/ 

 
     

 

 

 

Am atașat un fișier Excel cu graficul ofertelor de muncă pentru această cercetare. 

 

 

Oferte de locuri de muncă de pe un alt site din aceeași perioadă: 
     

Ofertă locuri de muncă Detalii Angajator 

Administrator șef de mediu 
Apa uzată şi tratamentul cu 

compost - administrator 

VASIVÍZ Water Company 

 

    

Energetic 
Sprijin energetic și tehnic pentru 

investiții 
Richter Gedeon Company 

    

 

Lider în cercetare și dezvoltare 

Dosare speciale: determinarea 

calității biogazului cu 

cromatografie în gaz și evaluarea 

rezultatelor 

FIBAG Biogas Company 

    

magazioner 
Depozit în cea mai mare rețea de 

procesare utilizată în curte 

BIOFILTER Environmental 

Company 

    

Tehnician de laborator Domeniu: planta forestieră 
FALCO Company 

 

    

http://www.greenfo.hu/
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Electrician 
Un electrician pentru site-ul 

companiei de mediu 

GREENPRO 

Environmental 

Company 

    

Consiliere pentru protecția 

muncii 
Lucrări și consultanță în caz de 

incendiu 

ERGONOM Environmental 

Company 

    

Matematician - cercetător 

biolog 

Domeniu special: 

Dezvoltarea algoritmului referitor 

la analiza bioinformatică 

ENVIROINVEST 

Environmental 

Company 

 

    

Agent de securitate și siguranță 
Stație de bioinformatică - 

analizează protecția muncii 
Richter Gedeon Company 

    

   
     

Sursa: https://www.profession.hu/ 
 

     

 
Rezumat al cercetării în ofertele de locuri de muncă ecologice:   

 Am cerut ajutorul Ministerului Economiei Naționale pentru o bază de date 
ce separă locurile de muncă verzi - răspunsul a fost că nu există un astfel 
de raport la nivel național 

 Subiectul ecologic nu conţine prea multe specificații, pentru a face statistici 
separate sau pentru a atrage atenția. Există o aspirație pentru a atinge 
această strategie - dar dacă ne uităm la piața forței de muncă actuale, 
vedem că de fapt nu ne concentrăm asupra acestui lucru. Ca tendință 
există o creștere în acest domeniu, iar acest lucru nu este deloc discutabil. 

 Dimensiunea pieței ungare a forței de muncă nu este comparabilă cu 
piețele de locuri de muncă din țările mai mari din UE - în special în cazul 
locurilor de muncă ecologice. 

 

https://www.profession.hu/
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IV.  Studiu privind activitățile poloneze și 
oportunitățile de finanțare pentru promovarea 

programelor de educație pentru cadrele 
didactice șomere în domeniul ecologic 

 
 

 
 
Prezentat de Instytut Gospodarki Surowcami Mineralni i Energią Polskiej Akademii 
Nauk, Cracovia, Polonia 
Versiunea curentă, august 2018 
Dezvoltat și finanțat în cadrul proiectului ERASMUS + al Uniunii Europene: "Conceptul 
educațional european în domeniul protecției mediului, a naturii și a climei pentru a 
proteja o dezvoltare durabilă transfrontalieră - EUBILD UNAKLIM“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 

 

 

 

 

 

Concept european de educație în domeniul protecției mediului, a naturii și a climei pentru a asigura dezvoltarea durabilă 
transfrontalieră 

Concepția educațională europeană în domeniul protecției mediului, a naturii și a climei pentru a proteja dezvoltarea 
transfrontalieră durabilă 

ERASMUS + nr .: 2016-1-DE02-KA-204-003254 

 
 

Studiu privind activitățile poloneze și oportunitățile de finanțare pentru 
promovarea programelor de educație pentru cadrele didactice șomere în 

domeniul ecologic 
 

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului 1 "Studiu privind activitățile naționale și 
oportunitățile de finanțare pentru promovarea programelor de educație pentru cadrele 
didactice șomere în domeniul ecologic”. 
 

    1. Piața de locuri de muncă ecologice în Polonia 

În ultimii ani, Uniunea Europeană a subliniat așa-numita "creștere ecologică". Este rezultatul 
angajamentelor asumate de statele membre ale UE în strategia de dezvoltare "Europa 2020" 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, de creștere a eficienței energetice 
cu 20% și de creștere a ponderii energiei regenerabile cu 20% în perspectiva anului 2020. 
Aceste  acţiuni crează oportunități pentru obţinerea de locuri de muncă, în special așa-
numitele locuri de muncă ecologice (Europa 2020). Creșterea locurilor de muncă în 
sectoarele ecologice este esențială pentru guvernanța socio-economică. Locurile de muncă 
ecologice stimulează resursele și economiseşte energie, iar prin utilizarea eficientă a 
acestora se ajunge la o scădere a influenţei schimbărilor climatice și a poluării mediului. Sunt 
create locuri de muncă ecologice în sectorul bunurilor și serviciilor legate de protecția 
mediului. 
Definirea locurilor de muncă ecologice în Polonia nu a fost ratificată, însă este posibil ca 
acestea să poată apărea în fiecare sector al economiei, cu condiția ca angajații să fie implicați 
direct sau indirect în îmbunătățirea mediului în zona în cauză și să depună eforturi pentru a 
elimina daunele cu efecte pe termen scurt sau lung asupra mediului (Zazielenienie lokalnych 
rynków pracy w Polsce, 2010). 
Lipsa instituțiilor de definire și de sprijin face dificilă definirea precisă a numărului real și 
prognozat de locuri de muncă ecologice și planificarea măsurilor de sprijin adecvate. Crearea 
de locuri de muncă ecologice trebuie să necesite sprijin adecvat la toate nivelurile de 
conducere și la deciziile politice, atât la nivel internațional, cât și la nivel național și european 
(Szyja, 2015). 
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1.1. Căutări prin portaluri de muncă 

Ca parte a cercetării de la Output 1, au fost căutate câteva portaluri de locuri de muncă. Cel 
mai mare este pracuj.pl, dar pe piața muncii poloneze a fost fondat un singur portal (actualizat 
periodic), specializat în locuri de muncă verzi - portal www.teraz-srodowisko.pl. Portal este un 
jurnal B2B pentru specialiști și angajați din sectorul protecției mediului și pentru toți cei 
interesați de acest subiect. În acest portal au fost găsite în perioada ianuarie-mai 2017, 174 
de oferte pentru tematicile verzi. 

Job-urile ecologice au fost clasificate în următoarele sectoare: 

Sector Oferte de munca 
Număr de 

oferte 

Construcții și arhitectură 

Reinstruirea specialistului (1), 

9 

Specialist în management și în managementul 

mediului (2), Manager de investiții (1), 

Specialist în Energie (2), 

Specialiști în domeniul infrastructurii (1), 

Manager în construcții (1), 

Coordonator / Manager de lucrări sanitare (1) 

Educație și comunicare 

Specialist în vânzări (1), 

3 Manager de proiect (1), 

Specialist în cercetarea pieței (1) 

Energie 

Auditor energetic (4), 

26 

Specialist tehnician (3), 

Analist tehnic (2), 

Manager în eficiența energetică / Auditor (2), 

Consilier al clienților pentru energie (3), 

Manager de investiții (2), 

Consultant commercial RES (3), 

Specialist RES (2), 

Tehnician de proces (1), 

Product Manager (2), 

Specialist în managementul proiectelor (1) 

Inginer constructor (1) 

Sol și substrat 

Specialist în mediu (2), 

4 Inspector (1), 

Analist de laborator (1) 

Managementul deșeurilor 

Inspector de mediu (2), 

17 
Reprezentant în vânzări în domeniul Reciclării 

(1), 

Specialist OHS (3), 
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Specialist în mediu (3), 

Reprezentant în vânzări (2), 

Avocat pentru domeniul mediului (1) 

Specialist în Managementul Deșeurilor (3) 

Administrator în tratarea cu compost (1) 

Planificare spațială 

Specialist în mediu (3), 

6 Specialist în laborator (1), 

Specialist în dezvoltarea teritoriului (2) 

Aerul și clima 

Specialist în Monitorizarea Mediului (2), 

6 
Inspectorul de Mediu (2), 

Gestionar al Proiectelor din sectorul Climă și 

Energie (1), 

Specialist în laborator (1) 

Industrie și inginerie 

Proiectant de Instalaţii Electrice / Electrician (2) 

20 

Specialist în laborator (2), 

Analist în laborator (3), 

Inginer Operaţional (5), 

Director de Producție (3), 

Angajat în Sănătate și Siguranță (3), 

Protecția Mmediului și Substanţe chimice (4) 

Agricultură 
Inspector (3), 

4 
Specialist în sol (1) 

Risc (inspector pentru 
mediu) 

Specialist în Mediu (2), 

4 
Specialist în Departamentul de Securitate 

Nucleară (1), 

Analist în Laborator (1) 

Mediul natural, 
biodiversitatea 

Specialist (5), 

9 Asistent în Laborator (2), 

Inspector (2) 

Apă 

Specialist în mediu (5), 

16 
Manager de Proiect (4), 

Reprezentant în Vânzări (4), 

Administrarea afacerilor (3) 

Transport 
Specialist în Managementul Proiectelor (1) 

1 

Managementul afacerilor Specialist în Suport pentru Vânzări (4), 17 
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Manager Regional (2), 

Consilier tehnic pentru vânzări (4), 

Manager de Producţie (3), 

Angajat în Sănătate și Siguranță (1), 

Specialist în domeniul Energiei Regenerabile (2), 

Consultant în sistemul fotovoltaic (2), 

Management de mediu 

Specialist de Mediu (9), 

44 
Inspector de Mediu (8), 

Specialist în laboratoare (6), 

Analiști în laborator (6), 

  TOTAL 174 

 
Ponderea ofertelor pe categorii a fost prezentată în Figura 1. Printre toate ofertele de locuri 
de muncă ecologice cele mai numeroase au fost: în sectorul managementului de mediu (24%) 
sectorul energetic (14%), în industrie și în sectorul ingineriei (11%). În prezent, cea mai mare 
cerere pe piață o are: specialiștii în domeniul mediului (9 oferte), inspectorul de mediu (8 
oferte) și auditorii energetici (6 oferte). 
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Construction and architecture Construcții și arhitectură 
Education and communication Educație și comunicare 
Energy Energie 
Soil & ground Sol și pamânt 
Waste management Managementul deșeurilor 
Spatial planning Planificare spațială 
Air & Climate Aer şi Climă 
Industry and engineering Industrie și inginerie 
Agriculture Agricultură 
Risk (Inspector for the environment) Risc (inspector de mediu) 
Natural environment, biodiversity Mediul natural, biodiversitatea 
Water Apă 
Transport Transport 
Business management Managementul afacerilor 
Environmental management Management de mediu 
The percentage of offers by the the category Procentajul ofertelor pe categorii 

 

 

 

Fig. 1. Procentajul ofertelor în funcție de categorie 
 
Concluzii preliminare 
 

1. În Polonia, dezvoltarea sectorului de locuri de muncă ecologice este mai lentă decât 

pentru ex. în Germania. 

În Germania, datorită implementării unei serii de măsuri de activare și susținere, au fost 
deja generate aproximativ 380.000 de locuri de muncă verzi. În Polonia, acest tip de 
statistici nu a început încă, iar modernizarea sectorului energetic se desfășoară foarte lent 
(lipsa de sprijin pentru energia pro-consumatoare și civică) [Biuletyn Mazowieckiego 
Obserwatorium Rynku Pracy, martie 2015]. 
2. Lipsa unei analize sistematice a sectoarelor și a industriilor (indicatori -> identificarea și 

eliminarea barierelor) 

3. Nu există o definiție oficială a "locurilor de muncă ecologice", a "economiei verzi" și a 

"sectoarelor verzi în economie" din Polonia. 

4. În Polonia există un potențial în piața de locuri de muncă ecologice 

 

 

Referințe: 

Europa 2020, Comisia Europeană, 
2010http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF 

Zazielenienie lokalnych rynków pracy – wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w 
Polsce, Warszawa 2010 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF
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Szyja P., 2015 – Zielona gospodarka w Polsce stan obecny i perspektywy. Nierówności 
Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 41 (1/2015), ISSN 1898-5084 
 

    2. Educație pentru adulți în Polonia   

Acest capitol se bazează pe publicația "Învățăm pe tot parcursul vieții. Ghidul învățării pe tot 
parcursul vieții ". Nowicki J. & Wiśniewski P. (în limba polonă) și raportul Eurostat pe site-ul 
web al Comisiei Europene" Monitorizarea educației și formării 2016 "și Eurostat. 
 
Educația adulților în Polonia este adesea denumită ca "Educație continuă", definită ca 
"educație în școli pentru adulți, precum și dezvoltarea cunoștințelor generale, formarea 
abilităților profesionale și dezvoltarea abilităților în formele out-of-school de către persoanele 
care au absolvit învățământul obligatoriu´. 
 
Educația adulților în Polonia include următorii termeni: 

  Educația adulților (AE) asociată educației și formării pentru adulți (AET). 
Domeniul de aplicare a educației și formării pentru adulți depășește considerabil 
domeniul de aplicare al cursurilor de învățământ superior și de învățământ superior și 
de formare tradițională. AET este, de asemenea, furnizat ca formare practică la locul 
de muncă sau ca activități organizate ale comunităților. 

  Educație continuă (CE), definită numai în Legea Învățământului Şcolar. CE este o 
mică parte a AET, acoperind, conform legii, educația în școli pentru adulți (unde 
numărul de cursanți a scăzut) și patru tipuri de formare pentru adulți organizate de 
instituțiile specificate în regulamentele privind educația școlară 

În Polonia, educația și formarea pentru adulți sunt vizate de populația adultă (peste 18 ani) de 
31,5 milioane de persoane (Oficiul Central de Statistică, 2014). Grupul care furnizează 
punctul de referință european este alcătuit din persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 64 de 
ani implicate în AET în perioada de patru săptămâni anterioare anchetei AET - în această 
categorie de vârstă există 22,3 milioane de persoane în această categorie de vârstă. 
 
Potrivit Eurostat, participarea polonezilor adulți la AET a rămas sub nivelul UE-28 de mai 
mulți ani. Educația și formarea pentru adulți este cel mai diversificat domeniu de educație din 
Polonia; acest lucru se datorează nu numai diversității grupurilor țintă, vârstei lor, precum și 
statutului social și profesional, dar și întregii game de furnizori AET. 
Educația continuă în Polonia, pe de o parte, este încorporată în sistemul educațional, adică: 

- școli pentru adulți, 

- instituțiile de învățare de-a lungul vieții; 

- facilități de formare practică, 

- centre de formare continuă, 

- instituții de învățământ superior, 

 

Pe de altă parte, este condiționată de piața liberă și condusă de: 
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- centre de formare, perfecționare și perfecționare a personalului, 

- persoanele fizice care desfășoară activități economice, 

- asociații, fundații, companii, cooperative și altele (care funcționează pe baza unor 
Rețete separate). 

Trăsătura caracteristică a sistemului polonez de învățare de-a lungul vieții este identificarea 
acestuia cu educația adulților, care se caracterizează prin dispersie în țara noastră și este 
realizată de piața dinamică de servicii de formare și de sistemul de formare profesională a 
șomerilor, educație și auto-educație. 
 
Crearea și dezvoltarea politicii de învățare pe tot parcursul vieții și punerea în aplicare a 
învățării pe tot parcursul vieții în Polonia sunt responsabile pentru: Ministerul pentru Ştiinţă și 
Învățământ Superior (mai multe pe ww.nauka.gov.pl), Ministerul Educației Naționale (Mai 
multe pe www.men.gov.pl) și Ministerul Muncii și Politicii Sociale (mai multe pe 
www.mpips.gov.pl). 
 
Sistemul educațional pentru adulți din Polonia este reglementat de următoarele acte juridice: 

 Constituția poloneză din 2 aprilie 1997 (Jurnalul de Legi nr. 78, punctul 483, cu 
modificările ulterioare d.); 

 Actul privind sistemul de învățământ din 7 septembrie 1991 (Jurnalul de Legi din 2004. 
Nr. 256, punctul 2572, astfel cum a fost modificat, D.); 

 Actul privind promovarea ocupării forței de muncă și instituțiile de pe piața forței de 
muncă din 20 aprilie 2004 (Jurnalul de legi din 2015. Poz. 149, astfel cum a fost 
modificat, D.); 

 Legea Codului Muncii din 26 iunie 1974 (Journal of Laws of 2014. Punctul 1502, cu 
modificările ulterioare, D.); 

 Actul privind impozitarea bunurilor și serviciilor din 11 martie 2004 (Jurnalul Oficial al 
României, Partea I, nr. 177, punctul 1054, cu modificările ulterioare, articolul 43 
paragraful 1 punctul 26-29). 

 

    2.1. Documente strategice și de program 

Pentru a ghida dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții în Polonia, s-au dezvoltat strategii: 
 
                1. Strategia Națională de Dezvoltare 2007-2015 
 

Ipotezele trebuie să fie realizate, printre altele: prin sporirea disponibilității și 
îmbogățirea curriculei școlare și a instituțiilor de învățământ, prin dezvoltarea de 
calificări profesionale la locul de muncă, prin punerea în aplicare a unui sistem 
național de informații privind oportunitățile de învățare de-a lungul vieții și prin 
încurajarea investițiilor în educație. 

2. Programul Operațional "Cunoștințe, Educație și Dezvoltare" (PO WER) 
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Domeniul de aplicare include activități în domeniul ocupării forței de muncă, al 
incluziunii sociale, educației, învățământului superior, sănătății, bunei guvernări. În 
plus, sprijinirea inovării sociale și a cooperării transnaționale în domenii și inițiative 
pentru ocuparea forței de muncă a tinerilor. 

3. Perspectiva învățării pe tot parcursul vieții 

Stabilește obiectivele și direcțiile de acțiune pentru învățarea de-a lungul vieții în 
Polonia până în 2020, promovând o nouă abordare a educației, tratamentul egal 
pentru toate etapele vieții și recunoașterea rezultatelor învățării în sistemele de 
calificare. 

4. Rețeaua națională de calificări 

Documentul descrie calificările obținute în Polonia și descrie natura ierarhiei 
nivelurilor de calificare. Cadrul de calificări polonez asigură coerența și 
completitudinea rezultatelor învățării, care sunt descrise în 3 categorii: cunoștințe, 
competențe și competențe sociale. 

  

    2.2. Piața serviciilor de formare în Polonia 

Dinamica pieței forței de muncă crește cererea de învățare pe tot parcursul vieții și 
dobândește noi calificări. În prezent, educația adulților se concentrează și pe piața muncii. 
Activitățile de instruire din Polonia pot fi conduse de instituții non-publice în trei moduri: 
 

1. Sub forma activității economice în temeiul Legii privind Libertatea Activității 
Economice, 

Activitățile educaționale care nu includ o școală, o instituție sau o echipă școlară pot fi 
întreprinse în conformitate cu dispozițiile Actului din 2 iulie 2004 privind libertatea 
activității economice (Jurnalul de legi din 2005, punctul 584). 

Conform acestei legi, serviciile de instruire sunt incluse în afacere. În termeni formali, 
nu diferă de alte activități de servicii. Prin urmare, activitatea de formare nu necesită 
condiții specifice sau autorizație, concesiune, consimțământ sau notificare. Nu este 
necesar să se arate calificările profesionale ale formatorilor și dacă acestea au sau nu 
poziţiile adecvate. Aceasta înseamnă că orice persoană interesată să desfășoare 
astfel de activități poate să o exercite fără obstrucție. 

2. De către organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități de interes 
public, 

Este o activitate utilă din punct de vedere social, desfășurată de obicei de organizații 
neguvernamentale în domeniul sarcinilor publice specificate în Legea din 24 aprilie 
2003. Privind beneficiul public și munca voluntară (Jurnalul de Legi din 2014. Poz. 
1118). 

3. Sub forma unei instituții școlare sau non-publice în temeiul Legii privind 
sistemul educațional. 
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Școlile și instituțiile non-publice pot fi înființate de persoane juridice / fizice după ce au 
obținut o înscriere în registrele ținute de o unitate administrativ locală responsabilă cu 
gestionarea tipului adecvat de școli și instituții publice. Supravegherea pedagogică a 
școlilor și a instituțiilor non-publice este realizată de curatorii adecvați ai educației. 

De asemenea, formarea poate fi asigurată de instituțiile de învățământ superior, în 
conformitate cu Legea Învățământului Superior (Legea din 27 iulie 2005 privind Învățământul 
Superior - Jurnalul de Legi din 2012, punctul 572, după cum a fost modificat). 
 
Acreditarea - Instituțiile care oferă formare continuă în formele out-of-school și centrele de 
dezvoltare a cadrelor didactice pot obține acreditarea. Preluarea unui curs de către o instituție 
acreditată sporește modificările în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și oferă, de 
asemenea, posibilitatea de a acorda credit acestei forme de educație atunci când desfășoară 
activități de educație a adulților. 
 
 
 

    2.3. Formă de învățare 

Educația și programele de formare pentru adulți (tabelul 2.3.1). Sistemele școlare sunt școli 
publice și non-publice pentru adulți, în timp ce şcolile non-școlare se referă la centrele de 
educație publică continuă, la centrele de formare practică, precum și la centrele de formare 
continuă. Există, de asemenea, un sistem de instruire a șomerilor și a solicitanților de locuri 
de muncă. 
 
Sistemul educațional pentru adulți din Polonia s-a bazat în mod tradițional aproape exclusiv 
pe educația formală în școli, dar în ultimii ani au crescut șansele de învățământ și formare în 
afara școlii. 
 
Tabelul. 2.3.1. Forme de studii în Polonia 
 

Formale (în școală) Non-formale (extraşcolar) 

Școli (școli secundare, școli 

profesionale de bază, școli 

generale) 

Centrele de Formare Continuă (CES) 

Centrele de Formare Practică (PTC), 

centre de formare continua aprofundată: 

cursuri de calificare profesională, cursuri de 

competențe profesionale, cursuri de 

competențe generale, alte cursuri care să 

permită dobândirea și dezvoltarea de 

cunoștințe, aptitudini și calificări 

Instituții de învățământ superior 

publice și non-publice (HEIs) 

Programe de ciclu 1, 2 și 3; 

programe postuniversitare, cursuri 

universitare deschise (e-learning), 

Instituții non-publice pentru educație 

continuă și formare practică administrată 

de asociații și persoane fizice 

Oameni universitari  
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conferințe, ateliere de lucru și 

seminarii 

Angajatori: cursuri, formare la locul de 

muncă, locuri de muncă secundare, rotație, 

înlocuire, cluburi de învățare, învățare 

individuală supravegheată, târguri, conferințe, 

coaching, mentorat, cooperare cu furnizorii 

de echipamente și software 

Organizațiile patronale și sindicatele 

Instituții de formare, inclusiv cele 

înregistrate în Registrul Instituțiilor de 

Formare (RIS) 

Servicii publice de ocupare: instrumente de 

sprijin, inclusiv formare, activităţi practice, 

formare profesională pentru adulți 

Instituții de cercetare, fundații de 

cercetare și unități PAS: programe non-

universitare, postuniversitare și programe 

doctorale, cursuri, conferințe, seminarii, 

ateliere de lucru 

Instituții specializate în domenii specifice 

de studiu 

 
Educația școlară 
Școlile și instituțiile care educă adulții pot fi înființate și conduse de către: 

- o unitate cu o autoguvernare locală, 

- persoană juridică, 

- persoană fizică, 

- Ministerul responsabil pentru profilul școlii sau al instituției. 

Educația extraşcolară 
 
Obținerea și completarea cunoștințelor generale, a competențelor și a calificărilor 
profesionale în instituțiile de învățare pe tot parcursul vieții (CEC), centre de formare practică 
(PTC) și centre de formare continua şi aprofundată (FITC) (Tabelul 2.3.2). Educația continuă 
în forme extrașcolare poate fi permanentă sau fără frecvenţă. 
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Tabelul. 2.3.2. Instituții publice care oferă educație continuă pentru adulți în Polonia 
 

Tipul instituției Activități 
Metode de formare 

continuă pentru adulți 

Centre de 
educație 
continuă (CEC) 

186 CEC, cu excepția școlilor (sursa: SIO *, 30 septembrie 
2015): 

 oferă cursuri de calificare profesională și cursuri de 
calificare vocaţională, cursuri de competențe 
generale și alte cursuri; 

 asigurarea educației continue în școli pentru adulți 
în cadrul CEC; 

 oferă îndrumări și informații privind cariera, 

 cooperează cu angajatorii și organizațiile lor, cu 
birourile de muncă și cu alte centre naționale și 
străine pentru formarea continuă. 

Cursuri de calificare 
profesională și cursuri de 
calificare vocaţională; 
cursuri de competențe 
generale; și alte cursuri 
oferite în școli pentru 
adulți din cadrul CEC 

Centrele de 
formare 
practică (PTC) 

157 PTC-uri (sursa: SIO, 30 Sept. 2015): 

 oferă cursuri de calificare profesională și cursuri de 
calificare vocaţională, cursuri de competențe 
generale și alte cursuri; 

 asigură instruirea practică a elevilor din școlile 
profesionale; 

 organizarea de cursuri suplimentare pentru 
lucrătorii minori; 

 cooperează cu angajatorii, birourile de muncă și alți 
furnizori de educație profesională; 

 cooperează cu centre de formare continuă a 
cadrelor didactice pentru a sprijini profesorii din 
domeniul educației și formării profesionale. 

Cursuri de calificare 
profesională și cursuri de 
calificare vocaţională, 
cursuri de competențe 
generale și alte cursuri 

Centrele de 
formare 
continuă și 
aprofundată 
(FITC) 

368 FITC-uri (sursa: SIO, 30 Sept. 2015): 

 oferă cursuri de calificare profesională și cursuri de 
calificare vocaţională, cursuri de competențe 
generale și alte cursuri; 

 poate organiza, de asemenea, sesiuni teoretice de 
formare pentru lucrătorii minori; 

 cooperează cu angajatorii, birourile de muncă și alți 
furnizori de educație profesională. 

Cursuri de calificare 
profesională și cursuri de 
calificare vocaţională, 
cursuri de competențe 
generale și alte cursuri 

Centre de 
formare 
profesională și 
continuă 
(VCEC) 

Un nou tip de furnizor de educație continuă stabilit prin 
amendamentul la Legea învățământului școlar din 19 
august 2011. VCEC-urile trebuie să combine activitățile 
școlilor profesionale cu furnizorii de educație continuă. 
Ele cuprind cel puțin una dintre instituțiile de învățământ 
continuu menționate mai sus și cel puțin o școală care 
oferă învățământ profesional. 

Cursuri de calificare 
profesională și cursuri de 
calificare vocaţională, 
cursuri de competențe 
generale și alte cursuri 
oferite în școli pentru 
adulți din cadrul CEC 



 

65 

 

 

92 CEC combinate cu școli (sursa: SIO, 30 septembrie 
2015): 

 sunt autorizați să furnizeze toate serviciile ca și 
pentru instituțiile incluse într-un CECV și: 

 să ofere îndrumare și informații în domeniul 
carierei; 

 să coopereze cu angajatorii și cu organizațiile 
acestora. 

Sursa: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Poland:Main_Providers#Public_institutions_providing_continuin
g_education_for_adults 

 
Cursuri de calificare profesională pot fi furnizate de către școli, precum și instituții de 
învățământ publice și non-publice. Acestea au extins gama de instituții implicate în activități 
de educație și formare profesională. 
Potrivit Sistemului de Informare a Învățământului Școlar (SIO), există 2 142 de centre non-
publice de educație continuă și de formare practică, dintre care 8 care operează 
împreună cu școlile ca un complex educațional. 

 

    2.4. Oportunități de îmbunătățire a calificărilor de către șomerii din 

             Polonia 

    2.4.1. Pregătire 

Serviciile pieței muncii în organizarea formării pentru șomeri și persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă sunt puse în aplicare de către birourile forței de muncă în cooperare cu 
angajatorii naționali, instituțiile de formare, examinatorii, organizațiile postuniversitare și 
instituțiile de dialog social. 
Organizat pentru a îmbunătăți calificările profesionale și cele ale șomerilor și ale persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, sporind șansele de a obține un loc de muncă: 
- lipsa calificărilor profesionale; 
- trebuie să schimbe sau să completeze calificările, 
- pierderea capacității de a munci într-o profesia avută, 
- lipsa abilităților active de căutare a unui loc de muncă. 
Instruirea organizată de birourile forţei de muncă se desfășoară sub forma unui curs, 
desfășurat în conformitate cu programa școlară, cu o medie de cel puțin 25 ore / săptămână, 
până la 6 luni. Oamenii au dreptul la o bursă. 
Costurile de instruire se plătesc în birourile de forță ale muncii în trei forme: formare 
individuală, formare în grup și sub vocația de formare pentru persoanele cu vârsta de până la 
30 de ani. 
 

    2.4.2. Imprumut pentru formare 

Pentru șomeri sau solicitanți de locuri de muncă care doresc să se angajeze / să se mențină 
la job, dar care doresc să obțină o altă activitate salariată sau o afacere care necesită 
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calificări speciale. Un împrumut pentru a finanța costul de formare în valoare de 400% din 
salariul mediu. 
 

    2.4.3. Studii postuniversitare 

Conform Legii din 27 iulie 2005, Legea privind Învățământul Superior, programele 
postuniversitare fără diplomă reprezintă o formă de învățământ oferită de instituțiile de 
învățământ superior și destinată candidaților care au realizat cel puțin un program de prim 
ciclu. Elevii beneficiază de o diplomă postuniversitară (non-grad), după finalizarea unui 
program care nu durează mai puțin de 2 semestre, primind cel puțin 60 de ECTS. 
În anul universitar 2014/2015, în Polonia au fost înregistrate 434 de instituții de învățământ 
superior, dintre care 302 au statut non-public (Oficiul Central de Statistică, GUS). Orice 
instituție de învățământ superior poate oferi programe postuniversitare non-universitare în 
zonele academice care corespund cel puțin unui domeniu de studiu în care oferă programe 
de studii. De asemenea, instituțiile de învățământ superior pot oferi programe de studii 
postuniversitare în alte domenii, cu acordul ministrului responsabil cu învățământul superior și 
consultare cu Consiliul General pentru Știință și Învățământ Superior (Rada Główna Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego). 
În anul 2015, 151 555 de studenți (studenți de sex feminin reprezentând 72%), au urmat 
programe de studii postuniversitare. 
 

    2.4.4. Stagiu de practică și voucher pentru stadiul de practică 

Dobândirea prin abilități practice pentru a-și desfășura activitatea prin îndeplinirea sarcinilor la 
locul de muncă, fără a intra într-o relație de muncă cu angajatorul. Șomerii pot fi trimiși la 
muncă pentru o perioadă de 3 până la 6 luni. Șomerii sub vârsta de 30 de ani pot solicita un 
stagiu de cel mult 12 luni. 
O altă posibilitate de a finanța un stagiu pentru șomeri este așa-numitul voucher de stagiu. 
Voucherul este disponibil pentru șomerii cu vârsta de până la 30 de ani și oferă o garanție de 
plasare. 
 

    2.4.5. Pregătirea profesională a adulților 

O formă de educație practică a adulților sau de ucenicie a adulților, urmată fără a intra într-o 
relație de muncă cu un angajator. Programul include dobândirea de competențe practice și 
cunoștințe teoretice, care se încheie cu un examen. 
Două forme: 1. Pregătirea practică - permiterea aderării la examenul de calificare în cadrul 
profesiei sau examenul de ucenicie (formarea profesională practică poate dura între 6 și 12 
luni și 2. învățarea la locul de muncă - dobândirea calificărilor profesionale sau a 
competențelor necesare pentru performanță a sarcinilor specifice ocupaționale, calificări 
specifice clasificării ocupaționale și specializări pentru nevoile pieței muncii (ucenicia poate 
dura între 3 și 6 luni). 
O șomeră poate fi trimisă de către biroul județean de ocupare a forței de muncă Pentru un 
stagiu sau pregătire a ocupațiilor la locul de muncă și o cerere notificată În afara biroului în 
care acesta dorește să se califice Și la locul unde va avea loc pregătirea profesională sau 
stagiul. 
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    2.4.6. Finanțarea pentru taxele de examen și obținerea de licențe 

În cazul în care un șomer a dobândit deja abilitățile necesare pentru a-și îmbunătăți calificările, 
se poate aștepta, de asemenea, să îi se acopere costul obținerii dovezilor privind achiziția 
acestor cunoştinţe prin fonduri publice. Șomerii pot fi finanțați din Fondul pentru Muncă până 
la valoarea salariului mediu, costurile examenelor care îi permit să obțină certificate, diplome, 
atestate, calificări profesionale sau profesionale specifice și costurile obținerii licențelor 
necesare pentru exercitarea profesiei. 
 

    2.4.7. Bursa pentru continuarea studiilor 

Șomerii fără calificare profesională care, în perioada de 12 luni de la data înregistrării lor la 
biroul de forță al muncii, urmează o formare continuă la o școală secundară superioară pentru 
adulți, din care școli publice sau non-publice cu drepturi publice sau la o instituție de 
învățământ superior unde studiază sub formă de studii de tip frecvenţă redusă, pot aplica 
pentru o bursă de 100% din valoarea indemnizației de șomaj. 
O bursă de studii continue este plătită timp de 12 luni de la data începerii studiului, dar este 
posibilă prelungirea duratei de școlarizare pentru finalizarea studiilor în conformitate cu planul 
de învățământ. Decizia este luată de biroul județean de ocupare a forței de muncă. În cazul 
unei pauze, nu este disponibilă nicio bursă. 
 

    2.5. Fondurile Uniunii Europene 

Aderarea la Uniunea Europeană a permis Poloniei să beneficieze de sprijinul financiar 
European, printre altele, din fondurile structurale, inclusiv din Fondul Social European. 
  Fondurile structurale: 
 

1. Fondul social european (Fondurile Structurale Europene) 
 

2. Programul național de operare pentru anii 2014-2020 a implementat 6 programe 
operaționale, incluzând "Cunoștințe, Educație și Dezvoltare” (POWER) 

Domeniu: activități în domeniul ocupării forței de muncă, incluziunii sociale, educației, 
învățământului superior, sănătății și bunei guvernări. În plus, aceasta este destinată acoperirii 
acțiunilor care vizează sprijinirea inovării sociale și a cooperării transnaționale. Domenii și 
inițiative pentru angajarea tinerilor. 
 
 
 
Ca parte a calificării, datorită PO WER va fi posibil să se pună în aplicare: 

- activități în organizarea formării, 

- suplimentarea competențelor sau a calificărilor pentru angajarea într-un alt sector, 

- educația continuă pentru tinerii diagnosticați, cu necesitatea de a finaliza educația 
formală sau necesitatea de a avea o educație adecvată, 
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- plasarea cuprinzătoare și individuală a locurilor de muncă în domeniul alegerii carierei 
în conformitate cu calificarea și competențele susținute de o persoană sau ajutoare în 
planificarea dezvoltării carierei unei persoane tinere 

Grupul țintă - Serviciile de ocupare a forței de muncă publice și non-publice, unitățile 
administrației locale și unitățile organizaționale ale acestora, Corpul Muncii Voluntare, 
partenerii socio-economici, organizațiile neguvernamentale, instituțiile care vor dezvolta 
programe de prevenire (cum ar fi universitățile, spitalele clinice, instituțiile pieței muncii, 
Agenția Poloneză pentru Dezvoltarea Întreprinderilor. 
 
Beneficiarii - tinerii, inclusiv cei cu dizabilități, cu vârste între 15-29 ani fără muncă, care nu 
participă la educație sau formare profesională, angajatori și angajații acestora, angajați ai 
administrației publice, centre de consiliere psihologică și pedagogică, persoane care 
beneficiază de programe profilactice. 
 
Programul PO WER cuprinde 5 priorități "Axa": Axa I Tinerii pe piața muncii Axa II Politici 
publice eficiente pentru piața muncii, economie și educație. 
 

3. Programe operaționale regionale (RPO) - implementate la nivelul voievodatului 
pentru anii 2014-2020. RPO sunt finanțate din Fondul European de Dezvoltare 
Regională și din Fondul Social European.   

 

    2.6. Educația pentru adulți - statistici 

Conform datelor prezentate de Comisia Europeană (Monitorizarea Educației și Instruirii 2016), 
Polonia are un nivel foarte scăzut de participare a adulților la învățarea pe tot parcursul vieții 
și niveluri scăzute de competențe în rândul adulților (tabelul 2.6.1 și figura 2.6.1.). 
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Tabelul. 2.6.1. Indicatori și indicatori de referință  
 
 Polonia Media EU 

2012 2015 2012 2015 
ET 2020 valori de referință 

Persoanele care abandonează timpuriu de la 
educație și formare profesională (vârsta 18-
24) 

Total 5.7% 5.3% 12.7% 11.0% 

Nivelul de educaţie terţiar (vârsta 30-34) Total 39.1% 43.4% 36.0% 38.7% 
Educarea şi îngrijirea copiilor de vârstă mică (ECEC) (de la vârsta de 4 ani până la vârsta la 
care începe învăţământul obligatoriu) 

78.4% 
11

 87.1% 
14

 93.2% 
11

 94.3% 
14

 

Ponderea copiilor de 15 ani cu sub-
performanţe în: 

Citire 10.6%  17.8%  

Matematica 14.4%  22.1%  

Ştiinţă 9.0%  16.6%  

Rata de ocupare a absolvenților după nivelul 
de studii (vârsta 20-34 ani care a părăsit 
educația cu 1-3 ani înainte de anul de refer-
ință) 

ISCED 3-8 (total) 73.3% 77.4% 75.9% 76.9% 

Participarea adulților la învățarea pe tot 
parcursul vieții (25-64 ani) 

ISCED 0-8 (total) 4.5% 3.5% 9.2% 10.7% 

Alți indicatori contextuali 
 Cheltuieli publice pentru educație ca procent din 

PIB 
5.4% 5.3% 

13
 5.0% 4.9% 

14,p
 

Educație investițională Cheltuieli pentru instituții 
publice și private per student 
în € PPS 

ISCED 1-2 €4.871 €5.094 
13

  ; 
13

 
ISCED 3-4 €4.453 €4.460 

13
  ; 

13
 

ISCED 5-8 €6.442 €6.580 
13

  ; 
13

 
Persoanele care abandonează timpuriu de la 
educație și formare profesională (18-24 ani) 

Nativi 5.7% 5.3% 11.6% 10.1% 
Născuți in străinătate ; ; 24.9% 19.0% 

Nivelul de educație terțiar (30-34 ani) Nativi 39.1% 43.3% 36.7% 39.4% 
Născuți in străinătate  63.2% 

u
 33.8% 36.4% 

Rata de ocupare a absolvenților după nivelul 
de studii (vârsta 20-34 ani care a părăsit 
educația cu 1-3 ani înainte de anul de refer-
ință) 

ISCED 3-4 62.7% 68.5% 69.7% 70.8% 
ISCED 5-8 81.5% 85.1% 81.5% 81.9% 

Mobilitatea în studii Mobilitatea absolvenților cu licență 0.6% 
13

 0.7% 
14

 5.5% 
13

 5.9% 
14

 
Diplomă a absolvenților de master 1.3% 

13
 1.5% 

14
 13.6% 

13
 13.9% 

14
 

Surse: Eurostat (pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea 9); OCDE (PISA). 
Observații: datele se referă la medii ponderate ale UE, care acoperă un număr diferit de state membre în funcție de sursă; b = pauză în serii de timp, d = definiție 
diferită, p = provizorie, u = fiabilitate redusă, 11 = 2011, 13 = 2013, 14 = 2014. 
Informații suplimentare pot fi găsite în secțiunea relevantă din volumul 1 (ec.europa.eu/education/monitor). 

 

  

 
 
 



 

70 

 

 

Early leavers from education and training Cei care au părăsit timpuriu educația și formarea 

Underachievement in science Nerealizare în știință 

Tertiary educational attainment Nivelul de educație terțiar 

Underachievement in maths Performanță redusă în matematică 

Employment rate of recent graduates  Rata de angajare a absolvenților 

Underachievement in reading Deficit la citire 

Adult participation in learning Participarea adulților la învățare 

Early childhood education and care Educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică 

Poland Polonia 

EU target Obiectivul UE 

EU average Media UE 

 
Figura 2.6.1. Poziția în raport cu cea mai mare (inelul exterior) și cea mai joasă (centrul) 

(Monitorizare ... 2016) 

    2.6.1. Investiția în educație și formare 

Cheltuielile guvernamentale pentru educație în Polonia se apropie de media UE (5,3% față de 
media UE de 5% în 2013). Proporția cheltuielilor alocate educației este mai mare decât media 
UE (12,5% față de 10,3%). 
 
Noi măsuri, cofinanțate de Fondul Social European (Fondul European pentru Dezvoltare și 
Investiții (Programul Național Operațional 2014-2020), "Cunoaștere, Educație și Dezvoltare" 
(Wiedza-Edukacja-Rozwój PO WER) și din cele 16 programe operaționale regionale 
abordarea problemei participării scăzute a adulților la învățarea pe tot parcursul vieții. 
 
Începând cu anul 2014 (în conformitate cu Legea (Ustawa o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy) privind Promovarea Ocupării Forței de Muncă și a Instituțiilor Pieței 
muncii din 2013), companiile au reușit să cofinanțeze formarea pentru angajații lor, utilizând 
Fondul Național de Formare (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). 
 
Mai mult, recenta reformă VET (Educație și Formare Profesională) a introdus posibilitatea 
validării calificărilor complete dobândite în afara sistemului educațional formal. 
 
 
 

    2.7. Instituții care oferă formare profesională șomerilor și solicitanților 
de locuri de muncă 

    2.7.1. Registrul instituțiilor de formare 

Registrul Instituțiilor de Formare (Rejestr Instytucji Szkoleniowych - RIS), care funcționează în 
conformitate cu Legea din 20 aprilie 2014 privind Promovarea Instituțiilor de Ocupare a Forței 
de Muncă și a Pieței Muncii. Este cel mai mare director de instituții care oferă formare 
profesională șomerilor și solicitanților de locuri de muncă din Polonia. Instituțiile interesate să 
furnizeze o astfel de formare în cooperare cu serviciile publice de ocupare a forței de muncă 
(ca activitate comandată și finanțată din fonduri publice) trebuie să fie înregistrate în baza de 
date RIS în cadrul Biroului Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă.   
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    2.7.2. Educaţie înaltă 

Programele postuniversitare non-diplomatice, ca o altă formă de educație continuă, sunt 
furnizate de instituții de învățământ superior publice și non-publice (IÎS), instituții de cercetare 
și institute ale Academiei Poloneze de Științe. Legea învățământului superior nu se referă la 
educația continuă, dar având în vedere așa-numita a treia misiune a învățământului superior, 
acest tip de programe poate fi considerat parte a educației continue. 
 

    2.7.3. Elevii în programe postuniversitare non-grad 

 

Conform Legii din 27 iulie 2005, Legea privind Învățământul Superior, programele 
postuniversitare de non-grad reprezintă o formă de învățământ oferită de instituțiile de 
învățământ superior și destinată candidaților care au realizat cel puțin un program de prim 
ciclu. Elevii beneficiază de o diplomă postuniversitară (non-grad), după finalizarea unui 
program care nu durează mai puțin de 2 semestre, corespunzând cel puțin 60 de ECTS. 
În anul universitar 2014/2015, în Polonia au fost înregistrate 434 de instituții de învățământ 
superior, dintre care 302 au statut non-public (Oficiul Central de Statistică, GUS). Orice 
instituție de învățământ superior poate oferi programe postuniversitare non-universitare în 
zonele academice care corespund cel puțin unui domeniu de studiu în care oferă programe 
de studii. De asemenea, instituțiile de învățământ superior pot oferi programe de studii 
postuniversitare în alte domenii, cu acordul ministrului responsabil cu învățământul superior și 
consultare cu Consiliul General pentru Știință și Învățământ Superior (Rada Główna Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego). 
În anul 2015, 151 555 de studenți (studenți de sex feminin reprezentând 72%), au urmat 
programe de studii postuniversitare. 
 
 
Referințe: 
Nowicki J., Wiśniewski P., 2015 – Uczymy się  przez całe życie. Przewodnik po kształceniu 
ustawicznym. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Central Statistical Office, 2014 
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 3. Cursuri avansate în domeniul mediului în Polonia 

În Polonia, instruirile în domeniul protecției mediului, a naturii și a climei sunt furnizate de 
instituțiile de învățământ superior, centre de formare continuă și persoane fizice care 
desfășoară activități economice. Toate instituțiile de formare sunt înregistrate în baza de date 
RIS (vezi capitolul 2.7). 
  
În 2016, 13.520 de instituții de formare înregistrate în RIS au oferit 139.331 de cursuri de 
formare în 30 de zone. În anul 2016 au participat în total 5 633 766 de persoane. În domeniul 
protecției mediului, 283 de instituții de formare au oferit 933 de cursuri. În 2016, instituțiile de 
formare incluse în RIS au oferit 86.755 cursuri care au condus la un examen. Cursurile de 
formare finanțate de Fondul Social European au fost acordate de 3 016 instituții. 
  
Ca parte a Rezultatului 1 de cercetare, a fost căutată baza de date RIS. În aprilie 2017 au fost 
oferite 765 de cursuri de pregătire legate de mediu, natură și protecția climei. 141 dintre 
acestea au fost finanțate de Fundația Structurală Europeană. În tabelul 4.1 este prezentat 
numărul de cursuri împărțite pe zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

73 

 

 

  
 
Tabelul 4.1. Numărul de cursuri de formare din baza de date RIS (aprilie 2017) 
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Cele mai multe cursuri au fost cele destinate instruirii în domeniul protecției mediului. 
Subiecte precum protecția mediului, auditorul de mediu, auditorul energetic, managementul 
deșeurilor și ecologia constituie majoritatea. Acest lucru arată marele succes și interesul 
pentru aceste subiecte. Cererea de cunoștințe de mediu specializate în Polonia crește din 
cauza creșterii gradului de conștientizare a mediului înconjurător al societății publice. De 
asemenea, cunoașterea bazelor legii privind mediul este o parte esențială a educației 
personalului de conducere. Fără cunoștințe despre cerințele de mediu și tendințele care 
prevalează din acesta, este dificil să se ia decizii de afaceri raționale. Aceasta include, de 
exemplu, cursuri precum gestionarea deșeurilor, în cazul în care cerința legală impusă de 
Comisia Europeană obligă la punerea în aplicare a gestionării deșeurilor în buclă închisă 
(conform declarației "0 deșeuri pentru Europa" începând din 2014). Situație similară se 
observă și în cazul cursurilor pentru auditorii energetici. În ultimii ani, cererea de specialiști în 
sectorul energiilor regenerabile crește în Polonia (instalatori PV, consilieri în domeniul 
energiei etc.). Piața răspunde la un număr mare de cursuri din acest domeniu. Cursurile 
corespund cererii actuale de pe piață.     
 
Cele mai multe dintre aceste cursuri sunt cursuri de scurtă durată (de la câteva la zeci de ore) 
oferite în cea mai mare parte de instituții private de formare. Costul mediu de participare 
variază de la 100 la 600 de euro. În cazul șomerilor existenți, instruirile nu par să crească 
capacitatea lor de a se califica pentru profesii ecologice datorită duratei scurte. Este greu să 
te antrenezi într-un astfel de sistem și să răspunzi așteptările economiei moderne (lipsa de 
cunoștințe despre tehnologie, dificultate în a lectura proiecte sau familiarizarea cu noile 
echipamente, servicii etc.). Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul că în cazul șomerilor, 
chiar și experiența minimă într-o anumită ocupație le oferă șanse mai mari de a-și găsi un loc 
de muncă, decât în cazul abandonului academic. 
 

    4. Interviuri structurale - rezumat 

În cadrul proiectului 1 MEERI PAS s-au realizat 5 interviuri structurate: 1 cu reprezentantul 
ONG-urilor, 1 cu angajatorul și 3 cu reprezentanții instituțiilor educaționale. 
 
Angajatorul reprezintă sectorul energetic și are o experiență în piața de încălzire de 20 de ani. 
Deoarece profilul companiei este strâns legat de energia geotermală, problemele de încălzire 
și furnizarea apei, cunoștințele angajaților sunt foarte importante. În special cunoștințele 
legate de aspectele legate de mediu, natură și climă. De la început, compania investește în 
noi tehnologii și infrastructuri cu emisii scăzute. Datorită acestui fapt, se implementează 
politica UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Antreprenorul angajează 
personal tehnic și cu înaltă calificare și cu experiență, în plus, compania este obligată să 
îmbunătățească cunoștințele legate de actele juridice sau de cerințele de mediu din cauza 
statutului instalației de exploatare. Deci, este important să se sporească cunoștințele 
personalului în domeniile dreptului energetic, al ISO, al dreptului construcțiilor și al dreptului 
apelor. Toate aceste cerințe determină faptul că angajații trebuie să aibă cunoștințele și 
abilitățile suficiente pentru rezolvarea problemelor. Acesta este principalul motiv pentru care 
compania încurajează și permite angajaților să participe la o formare adecvată. 
 
În cazul recrutării noilor angajați, angajatorul a subliniat faptul că experiența de muncă și 
referințele de la locurile de muncă sunt mai importante decât diplomele (solicitând cel puțin o 
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diplomă de gimnaziu). Strategia utilizată de companie în timpul recrutării personalului se 
bazează în principal pe anunțuri, recomandări și aplicații gratuite. 
 
Potrivit angajatorului din Polonia, există o cerere de calificări și competențe suplimentare 
pentru personal. Majoritatea programelor academice existente nu îndeplinesc cerințele pieței. 
Știința nu urmărește politica și din acest motiv companiile trebuie să efectueze o pregătire 
suplimentară pentru angajați. În prezent, potrivit angajatorului, învățământul superior nu 
pregătește studenți pentru un anumit loc de muncă, în acest caz - pentru minerit. În calitate 
de cel mai important angajator, s-a evidențiat lipsa de stagii și lipsa de manuale în limba 
națională (multe publicații străine).   
 
Interviurile desfășurate între reprezentanții instituțiilor de învățământ au arătat stadiul de 
promovare a educației în instituțiile respondenților. Ofertele oferite în această instituție conțin 
în general: 
 

 studii postuniversitare - pentru persoanele care doresc să-și îmbunătățească abilitățile, 
cunoștințele și calificările, 

 cursuri și formare (inclusiv formare industrială) care se încheie cu un certificat 
recunoscut. 

Oferta este adresată, în general, tuturor grupurilor, dar cerințele suplimentare pentru 
participarea la cursuri sunt specificate în fiecare ofertă. Cel puțin 10% din toate subiectele 
oferite sunt legate de protecția mediului, a naturii și a climei (de exemplu, gestionarea 
deșeurilor, managementul mediului, dezvoltarea durabilă, SRE). Cele mai populare oferite de 
participanți și angajatori sunt cursuri scurte sau cursuri specifice, mai ales dacă se referă la 
noile reglementări, standarde cerute de angajatori sau de lege (certificate). Angajatorii acordă, 
de asemenea, atenție dacă abilitățile dobândite pot fi transmise altor angajați. 
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Furthering education financing Continuarea finanțării educației 
Own Pe cont propriu 
Full or complimentary funding Finanțare completă sau complementară 
Participants pay Participanții plătesc 
Private Money, i.e. Fundations, private enterprises Bani privați, respectiv fundații, întreprinderi 

private 
Lottery Money Bani de la Loterii 
EU-Money Bani UE 
Municipal Budget Bugetul Municipal 
National Budget Bugetul Național 
Specific thematic public budget Bugetul public tematic 
Public Budget Bugetul Public 
1=not at all, 6=always 1 = deloc, 6 = întotdeauna 

 
Figura 4.1. Finanțarea educației suplimentare în Polonia 

 
Figura 4.1 prezintă modalitățile de finanțare a educației continue în instituțiile respondentului. 
Cele mai multe sunt finanțate datorită plății participanților, prin fonduri UE sau prin alte 
modalități cum ar fi de ex. fondurile proprii. Unii dintre respondenți au indicat, de asemenea, 
astfel de soluții, cum ar fi voucherele de instruire (un instrument prietenos pentru antreprenori 
pentru finanțarea formării angajaților. Voucherele au fost concepute pentru IMM-uri). În 
procesul de calificare a grupului țintă cel mai important pentru instituții sunt gradele formale 

Public Budget

Specific thematic public budget

National Budget

Municipal Budget

EU-Money

Lottery Money

Private Money, i.e. Fundations, private
enterprises

Participants pay

Full or complimentary funding

Own

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

1 = deloc, 6 = întotdeauna 

Continuarea finanțării educației 
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(în special diplomele tehnice: master, inginer sau licență), experiența de lucru confirmată de 
referințele de la locurile de muncă și actualizarea cunoștințelor. Toți respondenții au indicat 
cunoștințe și abilități transversale, pe lângă cunoștințele specifice, ca fiind foarte importante. 
Opinii privind cunoștințele și abilitățile transversale au fost prezentate în Figura 4.2. 
Respondenții au arătat că așteptările privind un număr tot mai mare de locuri de muncă 
deschise în cadrul "eco", "durabile" și "cunoștințe transversale" în Polonia sunt foarte ridicate. 
Potrivit acestora, cel mai mare impact asupra poziției de angajare în creștere are motive 
politice, dimensiunea minoră are motive economice și ecologice. 
 

 
 

Opinion on the importance of cross-sectional 
knowledge and abilities 

Opinia privind importanța cunoștințelor și 

abilităților transversale 
IT competencies Competențe IT 
Proposal writing, financial development programme 
acquisition 

Proiecte de propuneri, achiziția programului de 

dezvoltare financiară 
Project Marketing Marketingul Proiectelor 
Cross-sectional approach to problem solving Metoda transversală a rezolvării problemelor 
Languages Limbile străine 
Presentation Skills Abilități de Prezentare 
Leadership Leadership 
Team-Work Lucru in Echipa 
Self Management Managementul Personal 
Project Management Management Proiectelor 

Project Management

Self Management

Team-Work

Leadership

Presentation Skills

Languages

Cross-sectional approach to problem solving

Project Marketing

Proposal writing, financial development
programme acquisition

IT competencies

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

1 = deloc, 6 = întotdeauna 

Opinia privind importanța cunoștințelor și abilităților 
transversale 
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1=not at all, 6=always 1 = deloc, 6 = întotdeauna 

 
 

Figura 4.2. Opinia privind importanța cunoștințelor și abilităților transversale în Polonia 
 
În prezent, ofertele de formare continuă în instituțiile respondente sunt variate, dar majoritatea 
se încheie cu un certificat oficial, de ex. Certificat Auditor Intern al Sistemului de Management 
Intern al Mediului în conformitate cu ISO 14001, Certificat EMAS, Auditor Energetic, Sistemul 
de Management al Mediului de Certificare, Asistent Certificat emis de PCBC SA, Sistemul de 
Management Auditului Intern pentru Energie ISO 50001. În plus, toate studiile 
postuniversitare se încheie cu un examen. Durata cursurilor de perfecționare este variată, 
studiile postuniversitare sunt mai lungi de un semestru, iar cursurile sau formarea durează de 
obicei 1-2 zile. Numai în una din instituțiile de învățământ sunt incluse stagii de formare 
(grație Programului POWER), dar niciunul nu este ținut în străinătate. Cazul interviului cu 
ONG-urile arată că este foarte important să se creeze rețele internaționale, deoarece astfel 
se oferă posibilitatea de a participa la un curs organizat de acele rețele. 
  
Fiecare respondent a indicat, de asemenea, că există o mare nevoie de promovare a 
educației în domeniul protecției climei, a mediului și a naturii. Obiectivele care sunt foarte 
importante pentru continuarea cursurilor de educație în opinia respondenților sunt prezentate 
în Figura 4.3. Potrivit unui interlocutor, există o nevoie majoră de sprijinire a educației mai 
ales astăzi, într-o epocă a schimbărilor climatice și a problemelor de mediu. De aceea, 
educația trebuie introdusă la niveluri mai mici - pentru copii. Cooperarea lectorilor cu copiii ar 
trebui să promoveze conștientizarea consumatorilor, să se implice în activități prosociale. De 
asemenea, trebuie să existe și colaborarea cu profesorii și cu guvernele locale. Ar trebui 
organizate mai multe conferințe pentru educația publică și conștientizarea publicului. 
Cercetătorii ar trebui să depășească cercetarea şi nivelul de guvernare şi să ajungă direct la 
oamenii obișnuiți. 
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Opinion on goals for furthering education 
courses 

Opinie cu privire la obiectivele de promovare a 

cursurilor de educație 

social goals obiective sociale 

participants internationalisation internaționalizarea participanților 

language skills improvement îmbunătățirea calificărilor lingvistice 

better job opportunities for the participants mai multe oportunități de angajare pentru 

participanți 

problem-solving ability in corss-sectional 
topics 

capacitatea de rezolvare a problemelor în direcţie 

transversală 

knowledge update actualizare de cunoștințe 

re-integration of the participants into regular 
daily routine 

reintegrarea participanților în rutina zilnică 

obișnuită 

integration into society integrarea în societate 

re-integration into working market, all kinds, 
also low-wage-jobs, especific employment 

reintegrarea pe piața muncii, de toate tipurile, deci 

şi locuri de muncă cu salarii mici, locuri de muncă 

specifice 

re-integration into employment market reintegrarea pe piața forței de muncă 

1=not at all, 6=always 1 = deloc, 6 = întotdeauna 

 
 
 
 

re-integration into employment market

re-integration into working market, all kinds,aslo
low-wage-jobs, especific employment

integration into society

re-integration of the participants into regular daily
routine

knowledge update

problem-solving ability in corss-sectional topics

better job opportunities for the participants

language skills improvement

participants internationalisation

social goals

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

1 = deloc, 6 = întotdeauna 

Opinie cu privire la obiectivele de promovare a 
cursurilor de educație 



 

80 

 

 

Figura 4.3. Opinia privind obiectivele de promovare a cursurilor de educație în Polonia 
 
Cei mai mulți indicatori comuni utilizați pentru a măsura succesul cursurilor de educație 
continuă sunt: satisfacția participanților și urmărirea acestui număr crescând de cereri de curs, 
documente formalizate pentru a descrie îmbunătățirea competențelor, acces la piața normală 
a locurilor de muncă. În cazul calificărilor formatorilor, cele mai importante sunt experiența de 
muncă (chiar dacă se acordă compensații pentru gradul de studii lipsă sau de formare), 
personalitatea și experiența într-un domeniu pedagogic. În acest sens, există o presiune și 
asupra instruirii formatorilor (pregătirea pedagogică pentru finanțe academice și cursuri, de 
exemplu, studiul pedagogic, certificatul de tutore) pentru a obține noile abilități de formare. 
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V.  Oferta de locuri de muncă ecologice 
si Educaţia în România 

 
 

 
Prezentat de Universitatea din Oradea, Romania 

 
Versiunea curentă, august 2018 
Dezvoltat și finanțat în cadrul proiectului ERASMUS + al Uniunii Europene: "Conceptul 
Educațional European în Domeniul Protecției Mediului, a Naturii și a Climei pentru a 
Proteja o dezvoltare durabilă transfrontalieră - EUBILD UNAKLIM“ 
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Concept European de Educație în Domeniul Protecției Mediului, a Naturii și a Climei pentru a asigura 
dezvoltarea durabilă transfrontalieră 

Concepția Educațională Europeană în Domeniul Protecției Mediului, a Naturii și a Climei pentru a proteja 
Dezvoltarea Transfrontalieră Durabilă 
ERASMUS + nr .: 2016-1-DE02-KA-204-003254 

 

 
 

1. Oferta de locuri de muncă în România 

Topul este realizat ținând cont de cota pe piață, numărul de companii înregistrate, 
postările anunțate în ultimele 60 de zile, numărul de CV înregistrat în baza de date și traficul 
de luni al site-ului web. 

Cel mai important element (negativ) este faptul că nu există o poziție specifică de 
"locuri de muncă verzi" menționată în clasamentul de top. 

Rang Website 

 

Arealul acoperit Domeniul Job-ului Rating al 

site-ului 

-  www.bestjobs.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼▼▼ 

-  www.ejobs.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼▼▼ 

-  www.myjob.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼▼ 

-  www.hipo.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼▼ 

-  www.mojob.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼▼ 

-  www.jobsinro.ro Romania + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼ 

-  www.joobs.ro România + 

străinătate 

IT ▼▼▼ 

-  www.bankingjobs.ro Romania Bancar ▼▼▼ 

-  www.sibiujobs.ro județul Sibiu+ 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼ 

-  www.tjobs.ro străinătate Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼ 

-  ofertelocuridemunca.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼ 

-  www.job-studenti.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼ 

-  www.work-travel.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼ 

-  www.jobfest.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼ 

-  www.jobresthotel.com România + 

străinătate 

Hotel, Restaurante ▼▼▼ 

http://www.bestjobs.ro/
http://www.ejobs.ro/
http://www.myjob.ro/
http://www.hipo.ro/
http://www.mojob.ro/
http://www.jobsinro.ro/
http://www.joobs.ro/
http://www.bankingjobs.ro/
http://www.sibiujobs.ro/
http://www.tjobs.ro/
http://www.ofertelocuridemunca.ro/
http://www.job-studenti.ro/
http://www.work-travel.ro/
http://www.jobfest.ro/
http://www.jobresthotel.com/
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-  www.jobsRomania.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼ 

-  www.itjobs.ro Romania IT ▼▼▼ 

-  www.jobs4all.ro Romania IT ▼▼▼ 

-  www.jobinmarketing.ro Romania Marketing ▼▼▼ 

-  www.finjob.ro Romania bancar ▼▼ 

-  www.adjobs.ro Romania Media, PR Publicitate, 

Marketing 

▼▼ 

-  www.bizoojobs.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.jobbank.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.jobbing.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  Romania.jobs.com România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  contracte-munca.ro Japonia Dansatori ▼▼ 

-  www.cvonline.ro Republica Cehă, 

Estonia, Letonia, 

Lithuania, Slovacia 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.initalia.ro Italia Medical ▼▼ 

-  www.cvjobs.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.jobavantaj.ro Romania Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.jobmania.ro Romania Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.munca.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.jobsbacau.ro Bacău Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.studentcv.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.superjoburi.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.yourjobs.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.job.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.onlinejobs.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.mini-jobs.ro România Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.recrutam.ro România Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  studentadventure.ro U.S.A. + U.K. Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

http://www.jobsromania.ro/
http://www.itjobs.ro/
http://www.jobs4all.ro/
http://www.jobinmarketing.ro/
http://www.finjob.ro/
http://www.adjobs.ro/
http://www.bizoojobs.ro/
http://www.jobbank.ro/
http://www.jobbing.ro/
http://www.romania.jobs.com/
http://www.contracte-munca.ro/
http://www.cvonline.ro/
http://www.initalia.ro/
http://www.cvjobs.ro/
http://www.jobavantaj.ro/
http://www.jobmania.ro/
http://www.munca.ro/
http://www.jobsbacau.ro/
http://www.studentcv.ro/
http://www.superjoburi.ro/
http://www.yourjobs.ro/
http://www.job.ro/
http://www.onlinejobs.ro/
http://www.mini-jobs.ro/
http://www.recrutam.ro/
http://www.studentadventure.ro/
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-  www.summerjob.ro România Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.angajat.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.quickjobs.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.anofm.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼ 

-  www.plusjobs.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.yourjob.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.italiajob.com Italia Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.careerbuilder.ro România Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.bursamuncii.ro România Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.recrutareonline.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.interjobs.ro străinătate Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼ 

-  www.locuridemunca.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼▼ 

-  www.1001-

locuridemunca.ro 

România Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  www.mondojob.ro Brasov, Iasi Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.angajatorul.com România Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.abc-help.ro București Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.hr-recruitment.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

-  MuncaInStrainatate străinătate Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.performhr.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼▼ 

-  www.joboscop.ro România + 

străinătate 

Locuri de muncă în 

toate domeniile 

▼ 

 LEGENDĂ: 

▼▼▼▼▼ – LIDER - mai mult de 1 000 000 de CV-uri inregistrate, peste 1 000 000 Euro valoarea afacerii (cifra de afaceri) 

▼▼▼▼ – COMPETITOR - acoperire tot mai mare, trafic constant pe internet, servicii specializate 

▼▼▼ – NIŞĂ - Puternic în anumite domenii, servicii specifice 
▼▼ – MEDIU - valoare mică a afacerii (cifra de afaceri), număr mediu de societăți înregistrate 

▼ – MIC - site-ul agenţiei de recrutare, număr limitat de anunţuri, nu site actualizat 

(sursa, http://hr.businesslive.ro/top-50-site-uri-de-job-uri-din-romania/) 
 

 Căutarea a fost efectuată utilizând două niveluri de căutare: prima a fost căutarea unei 
baze de date naționale, iar al doilea a fost căutarea ofertei pentru fiecare județ. 

http://www.summerjob.ro/
http://www.angajat.ro/
http://www.quickjobs.ro/
http://www.anofm.ro/
http://www.plusjobs.ro/
http://www.yourjob.ro/
http://www.italiajob.com/
http://www.careerbuilder.ro/
http://www.bursamuncii.ro/
http://www.recrutareonline.ro/
http://www.interjobs.ro/
http://www.locuridemunca.ro/
http://www.1001-locuridemunca.ro/
http://www.1001-locuridemunca.ro/
http://www.mondojob.ro/
http://www.angajatorul.com/
http://www.abc-help.ro/
http://www.hr-recruitment.ro/
http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/
http://www.performhr.ro/
http://www.joboscop.ro/
http://hr.businesslive.ro/top-50-site-uri-de-job-uri-din-romania/
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 La nivel județean (în România există 42 de județe) oferta de locuri de muncă este 
structurată pe două direcții principale. Prima direcție este reprezentată de ofertele de muncă 
postate pe site-ul Agenției Județene de Ocupare a forței de muncă, care sunt companii de 
stat, principala activitate fiind colectarea de oferte de la diferite companii (de stat sau private). 
Cea de-a doua direcție este reprezentată de ofertele de locuri de muncă private din mass-
media (online, media etc.), care oferă de asemenea oferte de muncă din diferite sectoare 
economice. 
 

 

Fig. 1 Portalul web al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 

Potrivit Institutului Național de Statistică și Eurostat "numărul populației ocupate în 
sectorul bunurilor și serviciilor de mediu", calculat pe baza "numărului total de angajați cu 
normă întreagă implicat direct în bunuri, servicii și tehnologii ecologice", a fost de 117 345 
persoane (în 2015). Distribuția sectorială a acestor angajări a fost următoarea: 

Sector Numărul de angajați 

Captarea, tratarea și distribuția apei 36.424 

Colectarea, tratarea și reciclarea deșeurilor 26.311 

Producţia de motoare, maşini şi instrumente 7849 

Producția și distribuția energiei termice și 

electrice (inclusiv distribuția gazelor naturale) 

6321 

Administrația publică și apărare 5680 

Sursa datelor, Institutul Național de Statistică, Eurostat, 2015 

 Potrivit Observatorului Ocupațiilor din Europa, sectoarele ecologice, inclusiv locurile de muncă 

ecologice, ar putea reprezenta 25% din totalul locurilor de muncă din România. Cea mai mare parte a 

locurilor de muncă ecologice ar putea fi în agricultură și producția de energie (4,7%), care în valori 

absolute ar putea fi de 376.000 de angajați. 

http://locuridemuncaverzi.ro/articole/stare-actuala/studiu-la-nivel-national-cu-privire-la-situatia-
actuala-in-ceea-ce-priveste-locurile-de-munca-verzi-in-romania 

 

Căutarea în bazele de date atât la nivel național, cât și la nivelul județului arată o distribuție 
următoare a ofertei "job green". 

Sector/Domeniu Tipul job-ului Nr.   

Construcții și arhitectură 

Reinstruirea specialistului (1), 

9 

Managemenul de mediu şi specialist în 

managementul (2), Manager de investiții (1), 

Specialist în energie (2), 

Specialist în întreținerea infrastructurii (1), 

Şef de șantier (1), 

http://locuridemuncaverzi.ro/articole/stare-actuala/studiu-la-nivel-national-cu-privire-la-situatia-actuala-in-ceea-ce-priveste-locurile-de-munca-verzi-in-romania
http://locuridemuncaverzi.ro/articole/stare-actuala/studiu-la-nivel-national-cu-privire-la-situatia-actuala-in-ceea-ce-priveste-locurile-de-munca-verzi-in-romania
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Inginer în lucrări sanitare (1) 

Educație și comunicare 

Profesor de ecologie 5 

3 Manageri de Poiect legate de Mediu 2 

 

Energie 

Auditorul energetic (10), 

43 

Specialistul tehnic (4), 

Analist tehnician (3), 

Expert în Eficiența Energetică (4), 

Consilier pentru Consumatorii de Energie (5), 

Manager în Investiții (4), 

Comerț commercial RES (4), 

Specialist RES (4), 

Tehnician de proces (2), 

Manager de Produse (2), 

Specialist în Managementul Proiectelor (1) 

Inginer Constructor (1) 

Inginer de Mediu 

Sol și pamânt 

Specialist în Mediu (2), 

4 Inspector (1), 

Analist în laborator (1) 

Managementul deșeurilor 

Analistul de mediu 7, 

17 

Inginer pentru reciclare (1), 

 

Specialist în Mediu (3), 

Reprezentant în Vânzări (2), 

Avocat în odomeniul mediului (1) 

Specialist în Managementul Deșeurilor (3) 

Administrator pentru compostare (1) 

Planificare teritorială 

Specialist în Mediu (3), 

6 Specialist în Laborator (1), 

Specialist în dezvoltarea teritoriului (2) 

Aerul și clima 

Specialistul în domeniul Monitorizării Mediului 

(2), 

6 
Inspectorul de Mediu (2), 

Manager de Proiect din sectorul Climă și 

Energie (1), 

Specialist în laborator (1) 

Industrie și inginerie 

Proiectant în Instalaţii Electrice / Electrician (2) 

26 
Specialist în laborator (5), 

Analist în laborator (3), 
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Inginer în procesare (5), 

Manager de Producție (6), 

Angajat în Sănătate și Siguranță (3), 

Protecția Mediului și substanţe chimice (4) 

Agricultură 
Inspector (3), 

4 
Specialist agrar (1) 

Risc (Inspector de mediu) 

Specialist în Mediu (2), 

4 
Specialist în Departamentul de Securitate 

Nucleară (1), 

Analist în laborator (1) 

Mediul natural, biodiversitatea 

Specialist (5), 

9 Asistent în laborator (2), 

Inspector (2) 

Apă 

Specialist în Mediu (5), 

16 
Manager de Proiect (4), 

Reprezentant în Vânzări (4), 

Administrarea afacerilor (3) 

Transport Specialist în Managementul Proiectelor (1) 1 

Managementul afacerilor 

Specialist în Vânzarile Asistate (6), 

23 

Director regional (2), 

Consilier tehnic de vânzări (4), 

Manager de Producţie (5), 

Angajat în Sănătate și Siguranță (1), 

Specialist în domeniul Energiei Regenerabile 

(3), 

Consultant în domeniul fotovoltaic (2), 

Management de mediu 

Specialist în Mediu (14), 

44 
Inspectorul de Mediu (8), 

Specialist în laboratoare (6), 

Analiștii în laborator (6), 

  TOTAL 215 

 
În prezent, între toate ofertele de locuri de muncă ecologice, cele mai numeroase au fost în 
sectorul de management al mediului (21%), în sectorul energetic (20%), în industrie și în 
sectorul ingineriei (12%) și în managementul afacerilor (11%). În prezent, cea mai mare 
cerere pe piață o au: specialiști în domeniul mediului (14 oferte) și auditori energetici (10 
oferte). 
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The percentage of offers by the the category Procentul în funcţie de categorie 

Construction and architecture Construcții și arhitectură 
Education and communication Educație și comunicare 
Energy Energie 
Soil & ground Sol și pământ 
Waste management Managementul deșeurilor 
Spatial planning Planificare teritorială 
Air& Climate Aer şi Climă 
Industry and engineering Industrie și inginerie 
Agriculture Agricultură 
Risk (Inspector for the environment) Natural 
environment, biodiversity 

Risc (Inspector de Mediu) Mediul natural, 

biodiversitatea 
Water Apă 
Transport Transport 
Business management Managementul afacerilor 
Environmental management Management de mediu 

 
 

Fig. 1. Procentajul ofertelor în funcție de categorie 
 
 
 
Provocări ale subiectului 
  
Pornind de la situația actuală, clasificarea făcută de Clasificările Naționale de Ocupație a 
încercat să facă o revizuire a ocupațiilor conform Standardelor Internaționale de Ocupare 
(ISCO 08). Această revizuire a fost făcută folosind o "verificare încrucișată" cu următoarele 
elemente: 

o Folosind cuvinte-cheie precum "eco", "mediu", "ecologic", "deșeuri", "tratare a 
apei" 

o Descrierea ocupațiilor 
o Comparație cu standardele ocupaționale care sunt deja în uz 
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Există, de asemenea, ocupații care nu sunt direct legate de cuvântul "ecologic", dar 
sunt în mod indirect legate de mediul înconjurător sau de gestionarea resurselor. De ex. 
profesorii care predă subiecte sau module cum ar fi "protecția mediului" sau "utilizarea 
durabilă a resurselor" ar putea fi, de asemenea, incluse, în unele cazuri, în categoria locurilor 
de muncă ecologice. 

Este foarte dificil, conform stadiului actual de organizare a ofertei de locuri de 

muncă, să se evalueze corect oferta de locuri de muncă. Partea cea mai dificilă este să 

accepți sau nu anumite poziții pentru a fi "verzi" doar pentru că domeniul ar putea fi 

considerat a fi direct legat de mediu (energie, hidroelectricitate, energie solară etc.), 

dar oferta nu are o legătură directă cu elementul de mediu. 

 

2. Ofertă de educație 

 

         2.1. Introducere 

Educația este un instrument esențial pentru realizarea dezvoltării durabile și rezolvarea 

problemelor de mediu. Educația pentru mediul înconjurător este un proces care recunoaște 

valoarea și clarifică multe concepte pentru a dezvolta abilitățile și atitudinile necesare pentru a 

înțelege și aprecia relațiile dintre om, cultură și mediu. Educația ecologică include practica 

decizională și formularea unui cod de conduită privind calitatea mediului (Bălăceanu 2013). 

În sistemul educațional, educația este dominată de o paradigmă mecanică. Dacă 

acordați o importanță educației pentru conținutul durabil, educația acordă importanță valorilor 

durabile și aptitudinilor dobândite, promovând învățarea pentru schimbare. În majoritatea 

școlilor din România, principala dificultate este tranziția de la educație la educația 

interdisciplinară multidisciplinară pentru durabilitate sau educație durabilă (Szitar 2014). Prin 

urmare, principala problemă care trebuie rezolvată este integrarea tuturor acestor 

componente în programa școlară, depășirea barierelor care pot apărea la diferite niveluri 

(individuale, sociale, instituționale). Educația pentru mediul înconjurător este un proces 

continuu. În ciuda obiectivelor sale, mijloacele de punere în aplicare a acesteia sunt încă 

nesatisfăcătoare, deoarece impactul educației nu este durabil. 
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 2.2. Etapele sistemului de învățământ  

Cadrul organizatoric al actualului sistem educațional românesc este format din etape 

diferite. 

• 2.1 Educație timpurie (0-6 ani) 

• 2.2 Învățământul primar (ISCED 1) 

• 2.3 Învățământul secundar inferior (ISCED 2) sau învățământul secundar 

• 2.4 Învățământul superior secundar (ISCED 3) 

• 2.5 Învățământul terțiar neuniversitar (ISCED 4) 

• 2.6 Învățământul superior (ISCED 5-8) 

• 2.7 Educația adulților 

 

         2.3. Cadrul juridic al sistemului de învățământ 

Legea Învățământului Național 1/2011 oferă cadrul general și integrat de reglementare pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții în România. 

Învățarea pe tot parcursul vieții înseamnă toate activitățile de învățare realizate de fiecare 

persoană pe parcursul vieții în contexte formale, non-formale și informale, în scopul dobândirii 

sau dezvoltării competențelor dintr-o perspectivă multiplă: personală, civică, socială sau 

ocupațională. Învățarea pe tot parcursul vieții include educația și îngrijirea timpurie a copiilor, 

educația școlară, învățământul superior, educația adulților și formarea continuă. Obiectivele 

principale ale învățării pe tot parcursul vieții se referă la dezvoltarea completă a unei 

persoane și la dezvoltarea durabilă a societății. Învățarea pe tot parcursul vieții se axează pe 

dobândirea și dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor specifice unui domeniu de 

activitate sau unei calificări. 

În conformitate cu legislația specifică privind formarea adulților, adulții sunt definiți ca 

persoane în vârstă care le permit să se implice în relațiile de muncă și pot participa la 

programe de formare în conformitate cu legea. Adulții au drepturi egale de acces la formare, 

fără discriminare bazată pe criterii legate de vârstă, sex, rasă și origine etnică, apartenență 

politică și religioasă. Legea privind egalitatea de șanse pentru femei și bărbați (Legea 

202/2002) subliniază dreptul egal pentru ambele sexe de a participa la programe de formare, 

precum și de a beneficia de consiliere și îndrumare profesională. Accesul adulților, angajaților 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Romania:Overview#Stages_of_the_education_system.C2.A0
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sau persoanelor care caută un loc de muncă (definit în conformitate cu Legea 76/2002) 

pentru formare este un drept garantat de Codul Muncii (Legea 53/2003). 

 

          2.4. Educația și formarea adulților 

Statul își îndeplinește responsabilitățile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții prin 

intermediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Parlamentului, Guvernului, 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Bătrâni, Ministerului Culturii și Patrimoniului 

Național, Ministerul Sănătății, precum și Ministerul Administrației și Internelor. 

Legea 167/2013 care modifică și completează Hotărârea Guvernului nr. 129/2000 privind 

formarea adulților prevede că formarea adulților care se încheie cu un certificat de calificare 

sau un certificat de absolvire cu recunoaștere națională și/sau un certificat de competență 

profesională este o activitate de interes general și o parte a sistemului național de educație și 

formare. 

Responsabilitățile organizării învățării pe tot parcursul vieții și a învățământului pentru adulți 

sunt responsabilitatea următoarelor instituții naționale: 

o Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

o Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Bătrânilor 

o Ministerul Culturii 

o Autoritatea Națională pentru Calificări 

o Centrele comunitare pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

 

          2.4.1 Evoluțiile și prioritățile actuale ale politicilor 

Elaborarea și adoptarea Cadrului Național al Calificărilor - Hotărârea Guvernului nr. 

918/2013 și Hotărârea Guvernului nr. 567/2015 

Elaborarea și adoptarea Strategiei Naționale pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții - 

Hotărârea Guvernului - 418/iunie 2015 
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 2.4.2 Furnizori principali 

Conform Legii Educației nr.1/2011, educația formală este asigurată de următoarele 

instituții sau organizații: 

 centre de educație și formare în ministere sau autorități publice locale, 

 furnizorii de educație și formare publici și privați certificați / acreditați conform legii, 

 organizațiile guvernamentale sau neguvernamentale care oferă programe autorizate 

prin lege, 

 angajatori care oferă propriilor angajați programe de instruire. 

Învățarea non-formală a adulților poate fi asigurată de următoarele organizații: loc de 

muncă, instituții culturale precum muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, centre de 

documentare, cinematografe, centre culturale, asociații profesionale și culturale, sindicate, 

ONG-uri. 

Centrele comunitare pentru învățarea pe tot parcursul vieții ar trebui să ofere programe 

de formare formală și non-formală, să încurajeze și să organizeze activități care facilitează 

învățarea informală. 

 

           2.4.3 Principalul tip de prevederi 

Finanțarea învățării pe tot parcursul vieții (inclusiv învățarea în rândul adulților) se 

realizează prin intermediul fondurilor publice și private bazate pe parteneriatul public-privat 

prin finanțarea și cofinanțarea din partea angajatorilor, a organizațiilor neguvernamentale prin 

granturi din programele Europene, prin intermediul programelor de învățare pe tot parcursul 

vieții și prin contribuția beneficiarilor. 

În ceea ce privește centrele de învățare de-a lungul vieții, conform art. 356 din Legea 

nr.1 / 2011, Legea Învățământului Național, statul susține dreptul la învățământ de-a lungul 

vieții prin acordarea unei sume echivalente de 500 de euro pentru fiecare copil Român, care 

se naşte. Suma este acordată în scopuri educaționale în beneficiul titularului de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Aceste beneficii nu sunt 

încă aplicabile în 2016. 

Prin intermediul Planului Național de Învățare De-a Lungul Vieții, Agenția Națională 

pentru Ocuparea Forței de Muncă include în programele sale gratuite de învățare pe tot 

parcursul vieții: 
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 șomeri (cea mai mare parte a cursanților) 

 persoanele aflate în detenție 

 persoane din alte categorii: 

o persoanele care se reîntorc la serviciu după concediul parental 

o persoanele care se reîntorc la muncă după recuperare, după pensionarea cu 

dizabilități 

o persoane din zonele rurale 

 persoanele care beneficiază de servicii gratuite de evaluare a competențelor dobândite 

sub alte forme decât cele formale 

 persoanele care beneficiază de ucenicie.   

Persoanele care nu beneficiază de servicii gratuite sunt incluse la cursurile organizate de 

Centrele Regionale de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.  

Adulții care participă la programe de educație și formare care nu sunt finanțate din alte 

surse (fonduri pentru angajatori, bugetul asigurărilor pentru șomaj, sponsorizare, donații și 

alte surse externe) trebuie să plătească pentru costul programului. Costurile sunt determinate 

de furnizorii de educație și formare pentru a acoperi cheltuielile rezultate din implementarea 

programelor. 

Prestațiile subvenționate public se concentrează asupra următoarelor grupuri țintă: 

 tinerii și adulții care nu au absolvit învățământul obligatoriu; 

 tinerii care au părăsit studiile înainte de obținerea unei calificări profesionale și nu sunt 

înscriși în nici o formă de educație sau formare profesională; 

 absolvenții de studii neprofesionale sau cei care au absolvit licee sau studii superioare 

în domenii redundante sau care nu au relevanță pe piața forței de muncă; 

 adulții cu nevoi educaționale speciale; 

 tineri și adulți care se întorc după o perioadă de muncă în străinătate; 

 tinerii și adulții care locuiesc în comunitățile dezavantajate din punct de vedere 

economic și social; 

 angajați cu vârsta peste 40 de ani cu studii reduse, rezidenți în mediul urban și rural, 

persoane slab calificate sau necalificate. 
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       2.4.4 Validarea învățării non-formale și informale 

Adulții cu competențe profesionale dobândite în alte moduri decât cele formale (non-

formale și informale) pot fi evaluate în centrele de evaluare a competențelor autorizate de 

Autoritatea Națională pentru Calificări. 

Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite în alte 

moduri decât cele formale, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării și al 

Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, cu procedura ulterioară 

modificări și completări, conține atât descrierea procesului de autorizare pentru centrele de 

evaluare, cât și procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale. 

Procesul de validare se concentrează în mare măsură pe calificări, în special pe 

calificările VET. Procesul de validare are următoarele caracteristici: 

o Ar trebui să fie voluntară; 

o Să se desfășoare în conformitate cu standardele profesionale stabilite; dovada 

competențelor profesionale ar trebui colectată prin aplicarea diferitelor metode 

de evaluare aplicate în diferite contexte și cu ocazii diferite; 

o Evaluarea ar trebui să fie independentă de educația și formarea profesională 

formală, ceea ce înseamnă că aceasta poate avea loc în afara programului 

educațional sau de formare formal 

o Evaluarea fiecărei unități de competență trebuie să se încheie cu un rezultat 

pentru candidat - "competent" sau "care nu este încă competent". 

Validarea învățării informale și non-formale a fost abordată la nivel politic printr-un set de 

noi cadre juridice și instituționale generate de noua Lege Națională a Educației nr. 1/2011. 

Legea privind Educația Națională adoptată în 2011 subliniază rolul validării învățării informale 

și non-formale în contextul unei perspective mai largi a învățării pe tot parcursul vieții, bazată 

pe o abordare a rezultatelor învățării. Legea promovează o abordare generală a validării și nu 

există măsuri direcționate pentru un anumit sector, cu excepția validării rezultatelor învățării 

dobândite de cadrele didactice în contexte informale și non-formale. Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Științifice a aprobat metodologia de validare, precum și metodologia de 

transformare a acestor rezultate de învățare în credite echivalente pentru dezvoltarea 

profesională continuă a cadrelor didactice. 

În decembrie 2013, România a adoptat Cadrul Național al Calificărilor (NQF) prin 

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013. NQF are 8 niveluri de calificări care pot fi dobândite prin 
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sistemul formal de educație și formare din România și prin recunoașterea rezultatelor învățării 

dobândite prin învățarea non-formală și informală. În prezent, metodologia permite validarea 

doar pentru nivelul 4 sau mai mic pentru a obține o calificare prin validarea învățării non-

formale și informale. Validarea este încă legată de standardele ocupaționale și nu este încă 

operațională în ceea ce privește educația formală. 

 

        2.4.5 Fonduri 

Programele de formare profesională pentru adulți sunt finanțate din următoarele surse: 

- fondurile proprii ale angajatorilor; 

- Bugetul asigurărilor pentru șomaj 

- Finanțarea din programele Europene (Programul Operațional pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2014-2020) 

- Sponsorizare, donații, surse externe 

- Taxele plătite de persoanele care participă la programe de formare. 

Companiile comerciale, companiile naționale, întreprinderile cooperatiste, monopolurile 

de stat și alte instituții pot cheltui bani pentru formarea profesională a angajaților lor, ceea ce 

reprezintă cheltuieli deduse din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit. 

Instituțiile care au venituri care nu provin din bugetul de stat pot cheltui fonduri pentru 

formarea profesională a angajaților lor din aceste venituri. Instituțiile finanțate de la bugetul de 

stat sau de la bugetele locale pot cheltui fonduri pentru formarea profesională a angajaților lor 

din surse bugetare sau din alte surse, în conformitate cu bugetele proprii aprobate. 

Taxele plătite de cursanți 

Adulții care participă la programe de educație și formare care nu sunt finanțate din alte 

surse (fonduri pentru angajatori, bugetul asigurărilor pentru șomaj, sponsorizare, donații și 

alte surse externe) trebuie să plătească pentru costul programului. Costurile sunt determinate 

de furnizorii de educație și formare pentru a acoperi cheltuielile rezultate din implementarea 

programelor. 

Sprijin financiar pentru Elevii Adulți 

În perioada în care angajații participă la programe de formare finanțate de angajatorii lor, 

salariații primesc salariile conform contractului individual pentru programul normal de lucru. 

Angajatorii trebuie să suporte cheltuielile de deplasare pentru participarea la un program de 

formare, dacă acest program are loc într-o altă localitate decât cea în care lucrează angajatul. 



 

96 

 

Angajații care participă la programe de formare timp de cel puțin 3 luni, la cererea 

angajatorilor, vor semna codici la contractele individuale de muncă, stipulând drepturi și 

obligații după absolvire. 

Programele de formare pentru adulți sunt oferite gratuit pentru următoarele categorii de 

persoane: 

 Oamenii care caută un loc de muncă 

 Persoane care nu și-au găsit un loc de muncă după absolvirea unei instituții de 

învățământ sau după terminarea serviciului lor militar 

 Persoanele care au obținut statutul de refugiat sau altă formă de protecție 

internațională 

 Străinii sau apatrizii care au lucrat în România sau care au obținut venituri în România, 

în condițiile legii 

 Persoane care nu au găsit un loc de muncă după repatriere sau detenție 

 Persoanele aflate în detenție care au cel mult 9 luni până la ultima zi a pedepsei. 

Programele de instruire sunt oferite gratuit, la cererea unui angajat, cu acordul 

angajatorului sau la cererea angajatorului, pentru persoanele care se întorc la serviciu după: 

 concediu de maternitate legal, 

 serviciul militar și, 

 în cazul recuperării capacității de muncă după pensionare pentru invaliditate. 

Drepturile la instruirea persoanelor care caută un loc de muncă sunt stabilite în Legea 

76/2002 privind sistemul de asigurare a șomajului și stimularea ocupării forței de muncă, cu 

modificările și completările ulterioare. Unele dintre aceste drepturi sunt următoarele: 

 Să beneficieze de toată pregătirea teoretică și practică pe întreaga durată a 

programului; 

 Să beneficieze de materiale și materiale specifice, precum și de manuale; 

 Să beneficieze de toate echipamentele de protecție necesare în timpul programului; 

 Să beneficieze de transport gratuit de la casele lor la furnizorul de formare în 

transportul public local sau, după caz, să beneficieze de toate facilitățile prevăzute de 

lege, dacă furnizorul de formare se află într-o altă localitate. În cazul în care distanța 

de călătorie este mai mare de 50 km, persoanele în cauză au dreptul, în timpul 

perioadei de formare, să beneficieze de cazare și o sumă de bani pentru a acoperi 
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mesele în măsura prevăzută de reglementările în vigoare pentru angajații din sectorul 

public instituții; 

 Să beneficieze de consultații medicale, analize medicale și teste necesare pentru 

participarea la programul de formare. 

Pentru a preveni șomajul prin îmbunătățirea și diversificarea competențelor profesionale ale 

angajaților, angajatorii sunt garantați de lege prin stimulente financiare specifice pentru 

organizarea formării profesionale a angajaților lor. De asemenea, se acordă stimulente 

financiare angajatorilor care aplică măsuri active pentru a reduce șomajul și pentru a facilita 

formarea profesională a angajaților lor. 

 

         2.5. Cursurile online gratuite 

În ultimii 2-3 ani numărul de site-uri care oferă cursuri gratuite online explodează virtual. 

Întrebarea care apare din această tendință de evoluție este dacă aceste cursuri sunt 

sau nu mai practice decât sistemul public de învățământ, cu ajutorul MOOC (MOOC = masiv 

curs deschis online), în principal datorită flexibilității acestui sistem alternativ. Cele mai 

populare site-uri, disponibile pe România, sunt listate mai jos. 

 

Tab. 1 Lista site-urilor disponibile pe portalurile românești care oferă cursuri gratuite de 

mediu 

 Udemy.org  

 Coursera  

 Khan Academy  

 Duolingo  

 LiveMocha  

 Stanford University Ecorner  

 Udacity– 

 MIT (Massachusetts Institute 

of Technology Video)  

 W3Schools.com  

 CodeAcademy.com  

 Self Growth  

 Academy Cube  

 Open SAP  

 RSA   

 The Higher Education 

Academy Resources Center 

 EdX.org  

 Ureddit  

 Iversity   

 99percent  

 Jorum  

http://bit.ly/2kCoa2z
https://www.coursera.org/
https://www.khanacademy.org/library
http://duolingo.com/
http://learn.livemocha.com/
http://ecorner.stanford.edu/
https://www.udacity.com/courses
http://video.mit.edu/channels/
http://video.mit.edu/channels/
http://www.w3schools.com/
http://www.codecademy.com/
http://www.selfgrowth.com/
http://www.academy-cube.eu/
https://open.sap.com/courses
http://www.thersa.org/events/video
http://www.heacademy.ac.uk/resources
http://www.heacademy.ac.uk/resources
https://www.edx.org/
http://ureddit.com/
https://iversity.org/courses
http://99u.com/videos
http://www.jorum.ac.uk/
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 Code.org  

 Open Learn University  

 Teaching Tree  

 Ted Ed  

 TED Talks  

 Entrepreneur Startup Guides  

 CodeAvengers  

 Watch Mojo  

 Open Yale Courses  

 Learni.st  

 BBC Learning  

 Mozilla Developer Network  

 HTML5 Rocks  

 Academic Earth 

 Berkeley University  

 Draw Space  

 Money 101  

 Alison  

 Memrise  

 Sophia  

 NovoEd  

 European Schoolnet 

Academy  

 Open 2 Study  

 Complexity Explorer  

 Future Learn  

  France Universite Numerique  

 

 

 

         2.6. Institutul Român pentru Educația Adulților – IREA 

IREA este un institut de cercetare pedagogică în domeniul educației adulte și continue, 

care are ca scop furnizarea de suport științific și metodologic pentru toate instituțiile de 

învățământ pentru adulții din România și stabilirea legăturii dintre cadrele didactice și 

practicienii din domeniul învățării adulților. Scopul general al cercetării este de a îmbunătăți 

calitatea educației pentru adulți și de a identifica modalități de sporire a participării lor 

continue la învățare, precum și de consolidare a dimensiunii învățării pe tot parcursul vieții, 

atât la nivel individual, cât și la nivel instituțional. 

Principalele direcții de cercetare din cadrul IREA sunt: 

 educație de bază pentru adulți; 

 învățarea la locul de muncă și competențele cheie; 

 profesionalizarea educatorilor adulți 

 incluziunea socială și cetățenia activă prin educație. 

 impactul noilor medii asupra învățării în rândul adulților 

 învățarea inter-generații și îmbătrânirea activă; 

http://code.org/
http://www.open.edu/openlearn/about-openlearn/explore
http://www.teachingtree.co/
http://ed.ted.com/
http://www.ted.com/talks
http://www.entrepreneur.com/howto/startyourbiz.html
http://www.codeavengers.com/#learner
http://www.watchmojo.com/
http://oyc.yale.edu/courses
https://learni.st/
http://www.bbc.co.uk/learning/
https://developer.mozilla.org/en-US/
http://www.html5rocks.com/en/
http://www.academicearth.org/subjects/
http://webcast.berkeley.edu/series#c,s
http://www.drawspace.com/lessons?sort=free/
http://money.cnn.com/magazines/moneymag/money101/
http://alison.com/course/
http://www.memrise.com/
http://www.sophia.org/online-courses-tutorials
https://novoed.com/courses
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/courses
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/courses
https://www.open2study.com/courses
http://www.complexityexplorer.org/online-courses
https://www.futurelearn.com/courses/upcoming
http://www.france-universite-numerique.fr/moocs.html
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 dezvoltarea conceptului de servicii de suport diferite oferite studenților adulți - de ex. 

consiliere în educația adulților; 

 didactică și livrare inovatoare 

IREA a fost sau este implicată în proiecte europene care se concentrează pe abilitățile de 

bază ale adulților, cum ar fi "Învățați în sistemul Ecologic": Noua abordare a dezvoltării 

competențelor cheie pentru mediu propune abordări integrate care se referă la dezvoltarea 

durabilă, cu preocuparea pentru dezvoltarea comportamentului ecologic pentru competențele 

cheie pentru integrarea socială și profesională a adulților cu înaltă calificare și a celor cu o 

calificare redusă. 

 

      2.7. Registrul național al programelor de învățare pentru adulți și de lungă durată 

 este subordonat Ministerului Educației și cuprinde un număr total de 665 de furnizori 

educaționali recunoscuți oficial, cărora li se permite să activeze în domeniul educației. Aceste 

entități pot fi universități (de stat și private), inspectorate școlare județene, asociații, ONG-uri. 

Majoritatea educației și formării pentru adulți în UE-28 este educația și formarea non-

formală, cu alte cuvinte, în afara instituțiilor formale ale școlilor, colegiilor și universităților. 

Acest lucru nu este surprinzător dat fiind faptul că accesul la AES este pentru persoanele 

apte de lucru (25-64 ani), în timp ce majoritatea studenților au absolvit deja studiile lor. 
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În 2011, mai mult de o treime (36,8%) din populația adultă în vîrstă a UE-28 a participat la 

educație și formare non-formală, o cotă de aproape șase ori mai mare decât cea a celor care 

au participat la educația formală sau la formare (6,2%). 

La nivel național, doar 1,6% dintre adulți (între 25 și 64 de ani) au fost implicați într-un 

program de învățare pentru adulți sau de lungă durată, comparativ cu media europeană, care 

este de 8,9% în 2011. În ciuda decalajului imens, tendința românească este pozitivă, în 

perioada 2007-2013, media a crescut de la 1,3% la 1,8%. Obiectivul principal până în 2020 

este creșterea procentului adulților implicați în diferite tipuri de forme post-învățământ la 10%. 

O analiză comparativă cu alte state europene arată că rata de creștere în România este 

una dintre cele mai scăzute din UE, mult sub minimul cerut de Comisia Europeană. 

Rata scăzută de participare la astfel de programe poate fi explicată prin existența unor 

disfuncționalități între angajatori, angajați, furnizori de educație și beneficiari AL și LLL. 

Aceste disfuncționalități fac ca aceste programe pentru adulți să fie impracticabile și 
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neatractive, atunci când angajatorii, angajații, furnizorii de educație acționează separat, 

independent, fără interacțiuni între ele. 

Furnizorii de educație oferă programe și competențe care nu reflectă nevoia angajatorilor. 

Este, de asemenea, adevărat că angajatorii nu solicită furnizorilor de educație tipul de 

educație adecvat economiei. 

 

    2.8. Sistemul de Învățământ Superior din România 

Deși analiza tipului de învățământ MSc și BSc nu face parte din proiect, motivul pentru 

care tabelul următor a fost introdus în raport este dat de faptul că starea actuală a temeiului 

juridic românesc permite universităților din România să își ajusteze educația (inclusiv 

învățământul ulterior, învățarea pentru adulți și învățarea de-a lungul vieții) în programa 

școlară în funcție de cerere. 

În cadrul tuturor universităților listate sunt organizate DEPARTAMENTE DE 

FORMARE ȘI EDUCAȚIE SUPLIMENTARĂ. Având în vedere că multe dintre locurile oferite 

în cadrul universităților nu sunt subvenționate, interesul universităților este de a adapta oferta 

educațională la cererea pieței. Una dintre principalele activități ale acestor departamente este 

organizarea de programe de educație continuă, care sunt deschise tuturor adulților absolvenți 

universitari și, având specializările legate de mediu, trecerea la astfel de programe 

educaționale este mult mai ușoară (vezi Anexa 1) 
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Anexa 1. 

Tab. 2 Lista specializărilor de mediu din cadrul universităților de stat din România 

Specializare 

 

 

Sursa (baza de date) Tipul instituției 

Privat / universitar / instituție de învățământ 

Centrul de educație pentru adulți 

Managementul peisajelor https://www.adservio.ro/ 

admitere/facultatea-de-horticultura-27 

 

Universitatea de Științe Agricole și Zootehnie "Ion 

Ionescu de la Brad", Iași, Facultatea de Horticultură 

Inginerie de Mediu https://www.adservio.ro/ 

admitere/facultatea-de-horticultura-2 

Universitatea de Științe Agricole și Zootehnie "Ion 

Ionescu de la Brad", Iași, Facultatea de Horticultură 

Știința Montană https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-agricultura- Universitatea de Științe Agricole și Zootehnie "Ion 

Ionescu de la Brad", Iași, Facultatea de Horticultură 

Protecția Consumatorilor și a Mediului https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-agricultura Universitatea de Științe Agricole și Zootehnie "Ion 

Ionescu de la Brad", Iași, Facultatea de Horticultură 

Ingineria dezvoltării rurale durabile https://www.adservio.ro/ 

admitere/facultatea-de-inginerie-331 

Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacau, Facultatea 

de Inginerie 

Inginerie și Protecția mediului în 

industrie 

 Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacau, Facultatea 

de Inginerie 

Inginerie chimică / Ingineria 

substanțelor anorganice și protecția 

mediului 

https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-inginerie-

chimica-si-protectia-mediului-33 

 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iași, 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului 

Inginerie și protecția mediului în 

industrie 

https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-inginerie-

chimica-si-protectia-mediului-33 

 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iași, 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului 

Ingineria procedurilor nepoluante http://www.ch.tuiasi.ro/042master.html 

 

 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iași, 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului 

Managementul mediului http://www.ch.tuiasi.ro/042master.html 

 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iași, 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului 

Managementul mediului și energia 

durabilă 

http://www.ch.tuiasi.ro/042master.html 

 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iași, 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului 

Ingineria Mediului și protecția 

mediului în agricultură 

https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-hidrotehnica-

geodezie-si-ingineria-mediului-32 

 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iași, 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului 

Ecologie și protecția mediului https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-stiinte-364 

http://www.ub.ro/stiinte 

Universitatea "Vasile Alecsandri", Facultatea de 

Științe, Bacau 

Inginerie urbană și dezvoltare 

regională 

http://civile.utcb.ro/ 

 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, 

Facultatea de cladiri civile, industriale si agricole 

https://www.adservio.ro/
https://www.adservio.ro/
https://www.adservio.ro/
https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-inginerie-chimica-si-protectia-mediului-33
https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-inginerie-chimica-si-protectia-mediului-33
https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-inginerie-chimica-si-protectia-mediului-33
https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-inginerie-chimica-si-protectia-mediului-33
http://www.ch.tuiasi.ro/042master.html
http://www.ch.tuiasi.ro/042master.html
http://www.ch.tuiasi.ro/042master.html
https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-hidrotehnica-geodezie-si-ingineria-mediului-32
https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-hidrotehnica-geodezie-si-ingineria-mediului-32
https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-stiinte-364
http://www.ub.ro/stiinte
http://civile.utcb.ro/
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1 Inginerie Sanitară și protecția 
mediului 

http://hidrotehnica.utcb.ro/isanitara.htm 

 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 

Facultatea de Hidrotehnica 

Urbanism și Dezvoltare Teritorială https://www.uauim.ro/en/departments/ut/ 

 

Universitatea "Ion Mincu" de Arhitectură și 

Urbanism, București 

Știința Mediului, Ecologie http://www.unibuc.ro/facultati/biologie/ 

http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=99&Itemid=86 

Universitatea din București, Facultatea de Biologie 

Știința Mediului. Chimia Mediului http://www.unibuc.ro/facultati/chimie/ 

 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

Știința Mediului http://www.unibuc.ro/depts/geografie/meteorologie_si_hidrol

ogie/index.php 

Universitatea din București, Facultatea de Geografie 

Inginerie de mediu 

Evaluarea, monitorizarea și auditul 

mediului 

http://193.231.35.9/7upload/oferta_educationala_ingineria_m

ediului_zi.pdf 

 

“1 Decembrie 1918” Universitatea, Alba Iulia 

Protecția consumatorilor și a mediului http://uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-

protectia-mediului/protectia-consumatorului-si-a-mediului 

“Aurel Vlaicu” Universitatea, Arad 

Inginerie și Protecția mediului în 

industrie (35/5) 

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/ingineria-materialelor-

si-a-mediului/ 

 

 

Universitatea Tehnica Cluj Napoca, Facultatea de 
Ingineria Materialelor si Mediului 

Știința mediului https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-stiinte/ Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Facultatea de 

Științe 

Ingineria sistemelor de energie 

regenerabilă 

http://www.unitbv.ro/Programedestudii/Programedestudiideli

centa.aspx 

Universitatea "Transilvania" Brașov, Facultatea de 

Inginerie Industrială 

Securitatea transportului și 

interacțiunile cu mediul 

http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/M

aster/IM_master_SRTIM_RO.pdf 

 

Universitatea "Transilvania" Brașov, Facultatea de 

Inginerie Industrială 

Proiectarea produselor pentru 

dezvoltarea durabilă și protecția 

mediului 

http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/M

aster/DPM_master_DPDD_RO.pdf 

 

Universitatea "Transilvania" Brașov, Facultatea de 

Inginerie Industrială 

Agricultura ECO și biotehnologiile 

alimentare 

http://www.unitbv.ro/Programedestudii/Programedestudiide

master.aspx 

 

Universitatea "Transilvania" Brașov, Facultatea de 

Inginerie Industrială 

Eficiența energetică în mediul construit http://www.unitbv.ro/Programedestudii/Programedestudiide

master.aspx 

 

Universitatea "Transilvania" Brașov, Facultatea de 

Inginerie Industrială 

Ingineria utilizării deșeurilor http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/Li

centa/DPM_licenta_IVD_RO.pdf 

 

Universitatea "Transilvania" Brașov, Facultatea de 

Inginerie Industrială 

 Inginerie și Protecția mediului în 

industrie 

http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/Li

centa/DPM_licenta_IVD_RO.pdf 

 

Universitatea "Transilvania" Brașov, Facultatea de 

Inginerie Industrială 

Motoare și mediu http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/M

aster%20IFR/IM_master_AM_FR_RO.pdf 

 

Universitatea "Transilvania" Brașov, Facultatea de 

Inginerie Industrială 

Inginerie de mediu http://agricultura.usamvcluj.ro/index.php/programe-de-

studiu/licenta 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară, Facultatea de Agricultură 

Agricultura ecologică http://agricultura.usamvcluj.ro/index.php/programe-de- Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

http://hidrotehnica.utcb.ro/isanitara.htm
https://www.uauim.ro/en/departments/ut/
http://www.unibuc.ro/facultati/biologie/
http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=86
http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=86
http://www.unibuc.ro/facultati/chimie/
http://www.unibuc.ro/depts/geografie/meteorologie_si_hidrologie/index.php
http://www.unibuc.ro/depts/geografie/meteorologie_si_hidrologie/index.php
http://193.231.35.9/7upload/oferta_educationala_ingineria_mediului_zi.pdf
http://193.231.35.9/7upload/oferta_educationala_ingineria_mediului_zi.pdf
http://uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului/protectia-consumatorului-si-a-mediului
http://uav.ro/ro/facultati/inginerie-alimentara-turism-si-protectia-mediului/protectia-consumatorului-si-a-mediului
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/ingineria-materialelor-si-a-mediului/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/ingineria-materialelor-si-a-mediului/
https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/cunbm-stiinte/
http://www.unitbv.ro/Programedestudii/Programedestudiidelicenta.aspx
http://www.unitbv.ro/Programedestudii/Programedestudiidelicenta.aspx
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/Master/IM_master_SRTIM_RO.pdf
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/Master/IM_master_SRTIM_RO.pdf
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/Master/DPM_master_DPDD_RO.pdf
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/Master/DPM_master_DPDD_RO.pdf
http://www.unitbv.ro/Programedestudii/Programedestudiidemaster.aspx
http://www.unitbv.ro/Programedestudii/Programedestudiidemaster.aspx
http://www.unitbv.ro/Programedestudii/Programedestudiidemaster.aspx
http://www.unitbv.ro/Programedestudii/Programedestudiidemaster.aspx
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/Licenta/DPM_licenta_IVD_RO.pdf
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/Licenta/DPM_licenta_IVD_RO.pdf
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/Licenta/DPM_licenta_IVD_RO.pdf
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/Licenta/DPM_licenta_IVD_RO.pdf
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/Master%20IFR/IM_master_AM_FR_RO.pdf
http://www.unitbv.ro/Portals/0/Programe%20de%20studii/Master%20IFR/IM_master_AM_FR_RO.pdf
http://agricultura.usamvcluj.ro/index.php/programe-de-studiu/licenta
http://agricultura.usamvcluj.ro/index.php/programe-de-studiu/licenta
http://agricultura.usamvcluj.ro/index.php/programe-de-studiu/master
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Gestionarea resurselor naturale de 

agroturism 

Agricultura, schimbările climatice și 

siguranța alimentară 

studiu/master 

 

Veterinară, Facultatea de Agricultură 

Ingineria substanțelor anorganice și 

protecția mediului 

http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#chim

ie_si_inginerie_chimica 

 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică 

Controlul chimic al calității mediului http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#chi

mie_si_inginerie_chimica 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică 

Ingineria materialelor și a protecţiei 

mediului 

http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#chi

mie_si_inginerie_chimica 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică 

Ecologie și protecția mediului http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#biolo

gie_si_geologie 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Biologie și Geologie 

Biotehnologii industriale http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#biolo

gie_si_geologie 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Biologie și Geologie 

Ecologie ecologică http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#bio

logie_si_geologie 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Biologie și Geologie 

Utilizarea și protecția resurselor 

biologice 

http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#bio

logie_si_geologie 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Biologie și Geologie 

Geografia mediului http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#geog

rafie 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Biologie și Geologie 

Hidrologie, Meteorologie http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#geog

rafie 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Biologie și Geologie 

Ecoturism și dezvoltare durabilă http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#ge

ografie 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Biologie și Geologie 

Evaluarea resurselor și dezvoltarea 

teritorială durabilă 

http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#ge

ografie 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Biologie și Geologie 

Resurse și riscuri în mediul hidro-

atmosferic 

http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#ge

ografie 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Biologie și Geologie 

Inginerie de mediu http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#stiint

a_si_ingineria_mediului 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

Ingineria sistemelor biotehnice și 

ecologice 

http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#stiint

a_si_ingineria_mediului 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

Geografia mediului http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#stiint

a_si_ingineria_mediului 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

Știința mediului http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#stiint

a_si_ingineria_mediului 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

Calitatea mediului și a resurselor 

energetice 

http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stii

nta_si_ingineria_mediului 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

Evaluarea riscurilor și securitatea 

mediului 

http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stii

nta_si_ingineria_mediului 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

Evaluarea și managementul mediului http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stii

nta_si_ingineria_mediului 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

Evaluarea și protecția mediului http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stii

nta_si_ingineria_mediului 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

Schimbări climatice și fenomene de 

risc extrem 

http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stii

nta_si_ingineria_mediului 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

http://agricultura.usamvcluj.ro/index.php/programe-de-studiu/master
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#chimie_si_inginerie_chimica
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#chimie_si_inginerie_chimica
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#chimie_si_inginerie_chimica
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#chimie_si_inginerie_chimica
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#chimie_si_inginerie_chimica
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#chimie_si_inginerie_chimica
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#chimie_si_inginerie_chimica
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#biologie_si_geologie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#biologie_si_geologie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#biologie_si_geologie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#biologie_si_geologie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#biologie_si_geologie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#biologie_si_geologie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#biologie_si_geologie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#biologie_si_geologie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#geografie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#geografie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#geografie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#geografie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#geografie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#geografie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#geografie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#geografie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#geografie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#geografie
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/licenta/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
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Dezvoltarea durabilă și gestionarea 

mediului 

http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stii

nta_si_ingineria_mediului 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

Ingineria utilizării deșeurilor http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stii

nta_si_ingineria_mediului 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

Dezvoltare regională durabilă http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stii

nte_economice_si_gestiunea_afacerilor 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Științe și Ingineria Mediului 

Economia mediului http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stii

nte_economice_si_gestiunea_afacerilor 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Economia resurselor naturale http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stii

nte_economice_si_gestiunea_afacerilor 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Strategia europeană pentru dezvoltare 

durabilă 

http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stii

nte_economice_si_gestiunea_afacerilor 

Universitatea "Babeș Bolyai", Cluj Napoca, 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Chimie și managementul calității 

alimentelor în raport cu mediul 

http://fsai.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/master 

 

Universitatea "Ovidius" Constanța, Facultatea de 

Științe Aplicate și Inginerie 

Ingineria sistemelor cu surse 

regenerabile de energie 

http://fsai.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/master 

 

Universitatea "Ovidius" Constanța, Facultatea de 

Științe Aplicate și Inginerie 

Ecologie și protecția mediului http://snsa.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/licenta 

 

Universitatea "Ovidius" Constanța, Facultatea de 

Natura și Științe Agricole 

Știința mediului http://snsa.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/licenta 

 

Universitatea "Ovidius" Constanța, Facultatea de 

Natura și Științe Agricole 

Conservarea biodiversităţii http://snsa.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/master Universitatea "Ovidius" Constanța, Facultatea de 

Natura și Științe Agricole 

Analiza și evaluarea impactului asupra 

mediului 

http://snsa.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/master 

 

Universitatea "Ovidius" Constanța, Facultatea de 

Natura și Științe Agricole 

Dezvoltarea durabilă a zonelor de 

coastă 

http://snsa.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/master 

 

Universitatea "Ovidius" Constanța, Facultatea de 

Natura și Științe Agricole 

Stiinta Montană http://www.agro-craiova.ro/scolarizare/licenta/oferta-

educationala/ 

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultura 

Protecția mediului în agricultură http://www.agro-craiova.ro/scolarizare/master/oferta-

educationala-master/ 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultura 

Inginerie de mediu http://horticultura.ucv.ro/horticultura/licen%C8%9B%C4%8

3 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură 

Gestionarea ecologică a resurselor 

naturale 

http://horticultura.ucv.ro/horticultura/master 

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură 

Biodiversitatea și conservarea 

ecosistemelor 

http://horticultura.ucv.ro/horticultura/master 

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură 

Chimia mediului http://chimie.ucv.ro/admitere/licenta.htm 

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe 

Fizica mediului http://cis01.central.ucv.ro/physics/ro/licenta.html 

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe 

Inginerie și protecția mediului în 

industrie 

http://ie.ucv.ro/index.php/educatie/programe-de-

studii/licenta-programe-de-studii-educatie/ingineria-

mediului/ipmi-mediu-licenta-programe-educatie 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie 

Electrica 

Tehnica electrică aplicată în 

managementul și protecția mediului 

http://ie.ucv.ro/index.php/educatie/programe-de-

studii/master-programe-de-studii-educatie 

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie 

Electrica 

http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinta_si_ingineria_mediului
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinte_economice_si_gestiunea_afacerilor
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinte_economice_si_gestiunea_afacerilor
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinte_economice_si_gestiunea_afacerilor
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinte_economice_si_gestiunea_afacerilor
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinte_economice_si_gestiunea_afacerilor
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinte_economice_si_gestiunea_afacerilor
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinte_economice_si_gestiunea_afacerilor
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/masterat/#stiinte_economice_si_gestiunea_afacerilor
http://fsai.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/master
http://fsai.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/master
http://snsa.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/licenta
http://snsa.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/licenta
http://snsa.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/master
http://snsa.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/master
http://snsa.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/master
http://www.agro-craiova.ro/scolarizare/licenta/oferta-educationala/
http://www.agro-craiova.ro/scolarizare/licenta/oferta-educationala/
http://www.agro-craiova.ro/scolarizare/master/oferta-educationala-master/
http://www.agro-craiova.ro/scolarizare/master/oferta-educationala-master/
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/licență
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/licență
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/master
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/master
http://chimie.ucv.ro/admitere/licenta.htm
http://cis01.central.ucv.ro/physics/ro/licenta.html
http://ie.ucv.ro/index.php/educatie/programe-de-studii/licenta-programe-de-studii-educatie/ingineria-mediului/ipmi-mediu-licenta-programe-educatie
http://ie.ucv.ro/index.php/educatie/programe-de-studii/licenta-programe-de-studii-educatie/ingineria-mediului/ipmi-mediu-licenta-programe-educatie
http://ie.ucv.ro/index.php/educatie/programe-de-studii/licenta-programe-de-studii-educatie/ingineria-mediului/ipmi-mediu-licenta-programe-educatie
http://ie.ucv.ro/index.php/educatie/programe-de-studii/master-programe-de-studii-educatie
http://ie.ucv.ro/index.php/educatie/programe-de-studii/master-programe-de-studii-educatie
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Inginerie și protecția mediului în 

industrie 

http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-licenta 

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie 

Electrica... 

Ingineria sistemelor biotehnice și 

ecologice 

http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-licenta 

 

Universitatea "Dunarea de Jos", Galați, Facultatea de 

Inginerie și Agronomie 

Ecologia și protecția mediului http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-licenta 

 

Universitatea "Dunarea de Jos", Galați, Facultatea de 

Științe și Inginerie Alimentară 

Știința mediului http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-licenta 

 

“Dunarea de Jos” University, Galati, Faculty of 

Sciences and Environment 

Sisteme și echipamente de încălzire și 

protecția mediului 

http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat 

 

Universitatea "Dunarea de Jos", Galați, Facultatea de 

Inginerie 

Calitatea mediului și dezvoltarea 

durabilă 

http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat 

 

Universitatea "Dunarea de Jos", Galați, Facultatea de 

Inginerie 

Utilizarea eficientă din punct de vedere 

energetic și sursele regenerabile 

http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat 

 

Universitatea "Dunarea de Jos", Galati, Facultatea de 

Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica 

Inginerie și protecția mediului http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat 

 

Universitatea "Dunarea de Jos", Galați, Facultatea de 

Inginerie și Agronomie 

Biotehnologia resurselor naturale http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat 

 

Universitatea "Dunarea de Jos", Galați, Facultatea de 

Științe și Inginerie Alimentară 

Controlul și evaluarea calității 

mediului 

http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat 

 

Universitatea "Dunarea de Jos", Galați, Facultatea de 

Științe și Inginerie Alimentară 

Monitorizarea și gestionarea mediului http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat 

 

Universitatea "Dunarea de Jos", Galați, Facultatea de 

Științe și Mediu 

Știință - abordare integrativă a 

științelor naturale 

http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat 

 

Universitatea "Dunarea de Jos", Galați, Facultatea de 

Științe și Mediu 

Evaluarea fizică, chimică și 

biodiversitatea mediului 

http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat 

 

Universitatea "Dunarea de Jos", Galați, Facultatea de 

Științe și Mediu 

Ecologie și protecția mediului http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-licenta/ 

 

„Al. I. Cuza ", Iași, Facultatea de Biologie 

Meteorologie, hidrologie http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-licenta/ 

 

„Al. I. Cuza ", Iași, Facultatea de Geografie și 

Geologie 

Geografia mediului http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-licenta/ 

 

„Al. I. Cuza ", Iași, Facultatea de Geografie și 

Geologie 

Conservarea biodiversității http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-masterat/ „Al. I. Cuza ", Iași, Facultatea de Biologie 

Consiliere în domeniul mediului http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-masterat/ „Al. I. Cuza ", Iași, Facultatea de Biologie 

Chimia mediului http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-masterat/ 

 

“„Al. I. Cuza ", Iași, Facultatea de Chimie 

Fizica și protecția mediului http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-masterat/ „Al. I. Cuza ", Iași, Facultatea de Fizică 

Mediul actual și dezvoltarea durabilă http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-masterat/ „Al. I. Cuza ", Iași, Facultatea de Geografie și 

Geologie 

Geochimia mediului http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-masterat/ „Al. I. Cuza ", Iași, Facultatea de Geografie și 

Geologie 

Inginerie sanitară și protecția mediului http://www.arhiconoradea.ro/specializari.htm 

 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Constructii, 

Cadastru si Arhitectura 

Management, evaluare, conservare și 

protecția mediului 

http://geografie-

uoradea.ro/geografie_turism_si_sport/Oferta.htm 

 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, 

Turism și Sport 

Ingineria sistemelor de energie http://www.energetica-oradea.ro/licenta Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie 

http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-licenta
http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-licenta
http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-licenta
http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-licenta
http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat
http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat
http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat
http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat
http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat
http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat
http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat
http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat
http://www.ugal.ro/studii/studii-universitare-masterat
http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-licenta/
http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-licenta/
http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-licenta/
http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-masterat/
http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-masterat/
http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-masterat/
http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-masterat/
http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-masterat/
http://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-masterat/
http://www.arhiconoradea.ro/specializari.htm
http://geografie-uoradea.ro/geografie_turism_si_sport/Oferta.htm
http://geografie-uoradea.ro/geografie_turism_si_sport/Oferta.htm
http://www.energetica-oradea.ro/licenta
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regenerabilă  Energetica si Management Industrial 

Energii regenerabile http://www.energetica-oradea.ro/master Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie 

Energetica si Management Industrial 

Ingineria sistemelor biotehnice și 

ecologice 

http://protmed.uoradea.ro/facultate/programe_studiu_planuri

_invatamant.html 

 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia 

Mediului 

Utilizarea durabilă a resurselor 

forestiere 

http://protmed.uoradea.ro/facultate/programe_studiu_planuri

_invatamant.html 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia 

Mediului 

Gestionarea dezastrelor și a crizelor în 

agricultură, silvicultură și industria 

alimentară 

http://protmed.uoradea.ro/facultate/programe_studiu_planuri

_invatamant.html 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia 

Mediului 

Ingineria mediului și siguranța muncii http://protmed.uoradea.ro/facultate/programe_studiu_planuri

_invatamant.html 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia 

Mediului 

Monitorizarea biodiversității și a 

ecosistemelor 

ttp://www.facultatea-stiinte-oradea.ro/master Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe 

Inginerie și protecția mediului în 

industrie 

http://www.upet.ro/licenta.php 

 

Universitatea din Petrosani, Facultatea de minerit 

Ingineria utilizării deșeurilor http://www.upet.ro/licenta.php Universitatea din Petrosani, Facultatea de minerit 

Evaluarea impactului asupra mediului 

și reconstrucția ecologică 

http://www.upet.ro/master.php 

 

Universitatea din Petrosani, Facultatea de minerit 

Controlul și monitorizarea calității 

mediului 

http://www.upet.ro/master.php 

 

Universitatea din Petrosani, Facultatea de minerit 

Exploatarea durabilă a resurselor 

minerale 

http://www.upet.ro/master.php 

 

Universitatea din Petrosani, Facultatea de minerit 

Inginerie de mediu https://www.upit.ro/en/licenta 

 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, Sport 

și Informatică 

Ecologie și protecția mediului https://www.upit.ro/en/licenta 

 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, Sport 

și Informatică 

Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă https://www.upit.ro/en/master 

 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, Sport 

și Informatică 

Monitorizarea și protecția mediului https://www.upit.ro/en/master 

 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, Sport 

și Informatică 

Conservarea și protecția naturii https://www.upit.ro/en/master 

 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, Sport 

și Informatică 

Aplicații interdisciplinare în științele 

naturii 

https://www.upit.ro/en/master 

 

Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe, Sport 

și Informatică 

Inginerie și protecția mediului în 

industrie 

http://www.upg-

ploiesti.ro/fisiere/2917/Oferta_educationala_licenta_2015-

2016.pdf 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Facultatea de 

Tehnologie Petrol si Chimie Petrol 

Tehnologii avansate în ingineria 

protecției mediului 

http://www.upg-

ploiesti.ro/fisiere/2828/Oferta_educationala_Master_2015-

2016.pdf 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Facultatea de 

Tehnologie Petrol si Chimie Petrol 

Controlul calității produselor și a 

factorilor de mediu 

http://www.upg-

ploiesti.ro/fisiere/2828/Oferta_educationala_Master_2015-

2016.pdf 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Facultatea de 

Tehnologie Petrol si Chimie Petrol 

Ingineria mediului și protecția 

mediului în industrie 

http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/facultati.php 

 

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Facultatea de 

Inginerie 

http://www.energetica-oradea.ro/master
http://protmed.uoradea.ro/facultate/programe_studiu_planuri_invatamant.html
http://protmed.uoradea.ro/facultate/programe_studiu_planuri_invatamant.html
http://protmed.uoradea.ro/facultate/programe_studiu_planuri_invatamant.html
http://protmed.uoradea.ro/facultate/programe_studiu_planuri_invatamant.html
http://protmed.uoradea.ro/facultate/programe_studiu_planuri_invatamant.html
http://protmed.uoradea.ro/facultate/programe_studiu_planuri_invatamant.html
http://protmed.uoradea.ro/facultate/programe_studiu_planuri_invatamant.html
http://protmed.uoradea.ro/facultate/programe_studiu_planuri_invatamant.html
http://www.upet.ro/licenta.php
http://www.upet.ro/licenta.php
http://www.upet.ro/master.php
http://www.upet.ro/master.php
http://www.upet.ro/master.php
https://www.upit.ro/en/licenta
https://www.upit.ro/en/licenta
https://www.upit.ro/en/master
https://www.upit.ro/en/master
https://www.upit.ro/en/master
https://www.upit.ro/en/master
http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/2917/Oferta_educationala_licenta_2015-2016.pdf
http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/2917/Oferta_educationala_licenta_2015-2016.pdf
http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/2917/Oferta_educationala_licenta_2015-2016.pdf
http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/2828/Oferta_educationala_Master_2015-2016.pdf
http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/2828/Oferta_educationala_Master_2015-2016.pdf
http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/2828/Oferta_educationala_Master_2015-2016.pdf
http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/2828/Oferta_educationala_Master_2015-2016.pdf
http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/2828/Oferta_educationala_Master_2015-2016.pdf
http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/2828/Oferta_educationala_Master_2015-2016.pdf
http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/facultati.php
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Ecologie și protecția mediului http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/facultati.php 

 

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Facultatea de 

Inginerie 

Inginerie de mediu http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/facultati.php Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Facultatea de 

Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția 

Mediului 

Protecția consumatorilor și a mediului http://www.admitere.usv.ro/?page_id=818 

 

Universitatea "Ștefan cel Mare", Suceava, Facultatea 

de Inginerie Alimentară 

Geografia mediului http://www.admitere.usv.ro/?page_id=818 

 

Universitatea "Ștefan cel Mare", Suceava Facultatea 

de Istorie și Geografie 

Ecologia și protecția mediului http://www.admitere.usv.ro/?page_id=818 

 

Universitatea "Ștefan cel Mare", Facultatea de 

Silvicultură Suceava 

Gestionarea mediului și a securității 

alimentare 

http://www.admitere.usv.ro/?page_id=828 

 

Universitatea "Ștefan cel Mare", Suceava Facultatea 

de Inginerie Alimentară 

Conservarea biodiversității http://www.admitere.usv.ro/?page_id=828 

 

Universitatea "Ștefan cel Mare", Facultatea de 

Silvicultură Suceava 

Metode fizice și chimice de control al 

calității vieții și mediului 

https://www.valahia.ro/ro/facultati/29-facultatea-de-stiinte-

si-arte 

 

Universitatea "Valahia", Targoviste, Facultatea de 

Științe și Arte 

Inginerie și Protecția mediului în 

agricultură 

https://www.valahia.ro/ro/facultati/32-facultatea-de-

ingineria-mediului-si-stiinta-alimentelor 

 

Universitatea "Valahia", Targoviste, Facultatea de 

Ingineria Mediului si Stiinta Alimentatiei 

Sisteme de control și evaluare a 

calității mediului 

https://www.valahia.ro/ro/facultati/32-facultatea-de-

ingineria-mediului-si-stiinta-alimentelor 

 

Universitatea "Valahia", Targoviste, Facultatea de 

Ingineria Mediului si Stiinta Alimentatiei 

Inginerie și protecția mediului în 

industrie 

 Universitatea "Constantin Brancusi", Targu Jiu, 

Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila 

Inginerie și protecția mediului în 

industrie 

http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Ingineria-si-protectia-

mediului-in-agricultura_ro_1444.html 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de 

Agricultură 

Inginerie și protecția mediului în 

industrie 

http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Ingineria-si-protectia-

mediului-in-agricultura_ro_1444.html 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de 

Agricultură 

Evaluarea mediului și a resurselor 

naturale 

http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Ingineria-si-protectia-

mediului-in-agricultura_ro_1444.html 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de 

Agricultură 

Știința mediului https://www.cbg.uvt.ro/educatie/programe-licenta/ Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de 

Chimie, Biologie, Geografie 

Ingineria substanțelor anorganice și 

protecția mediului 

http://www.upt.ro/Informatii_programe-de-studii-de-licenta-

2016-2017_772_ro.html 

 

Universitatea Politehnica, Timisoara, Facultatea de 

Chimie Industriala si Ingineria Mediului 

Inginerie și protecția mediului în 

industrie 

http://www.upt.ro/Informatii_programe-de-studii-de-licenta-

2016-2017_772_ro.html 

 

Universitatea Politehnica, Timisoara, Facultatea de 

Chimie Industriala si Ingineria Mediului 

Inginerie și managementul mediului în 

industrie 

http://www.upt.ro/Informatii_programe-de-studii-

universitare-de-master-2016-2017_793_ro.html 

 

Universitatea Politehnica, Timisoara, Facultatea de 

Chimie Industriala si Ingineria Mediului 

 

http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/facultati.php
http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/facultati.php
http://www.admitere.usv.ro/?page_id=818
http://www.admitere.usv.ro/?page_id=818
http://www.admitere.usv.ro/?page_id=818
http://www.admitere.usv.ro/?page_id=828
http://www.admitere.usv.ro/?page_id=828
https://www.valahia.ro/ro/facultati/29-facultatea-de-stiinte-si-arte
https://www.valahia.ro/ro/facultati/29-facultatea-de-stiinte-si-arte
https://www.valahia.ro/ro/facultati/32-facultatea-de-ingineria-mediului-si-stiinta-alimentelor
https://www.valahia.ro/ro/facultati/32-facultatea-de-ingineria-mediului-si-stiinta-alimentelor
https://www.valahia.ro/ro/facultati/32-facultatea-de-ingineria-mediului-si-stiinta-alimentelor
https://www.valahia.ro/ro/facultati/32-facultatea-de-ingineria-mediului-si-stiinta-alimentelor
http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Ingineria-si-protectia-mediului-in-agricultura_ro_1444.html
http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Ingineria-si-protectia-mediului-in-agricultura_ro_1444.html
http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Ingineria-si-protectia-mediului-in-agricultura_ro_1444.html
http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Ingineria-si-protectia-mediului-in-agricultura_ro_1444.html
http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Ingineria-si-protectia-mediului-in-agricultura_ro_1444.html
http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Ingineria-si-protectia-mediului-in-agricultura_ro_1444.html
https://www.cbg.uvt.ro/educatie/programe-licenta/
http://www.upt.ro/Informatii_programe-de-studii-de-licenta-2016-2017_772_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_programe-de-studii-de-licenta-2016-2017_772_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_programe-de-studii-de-licenta-2016-2017_772_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_programe-de-studii-de-licenta-2016-2017_772_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_programe-de-studii-universitare-de-master-2016-2017_793_ro.html
http://www.upt.ro/Informatii_programe-de-studii-universitare-de-master-2016-2017_793_ro.html
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