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Curățarea mediului înconjurător, schimbările 
climatice, asigurarea unei creşteri durabile, 
stimularea competitivităţii, reducerea 
şomajului - toate acestea sunt posibile cu 
ajutorul „locurilor de muncă verzi". Elisabeth 
Schroedter a explicat ce sunt acestea, unde 
pot fi găsite şi de ce sunt atât de importante 
pentru o economie durabilă. 
 

„Mesajul principal al raportului este că cele 
mai multe locuri de muncă au potenţial de 
deveni locuri de muncă ecologice", a afirmat 
doamna Schroedter.  Un loc de muncă este 
ecologic în măsura în care acesta contribuie 
la tranziţia către un model economic durabil, 
la economisirea de energie, la utilizarea de 
surse de energie regenerabile, precum şi în 
măsura în care acesta conservă resursele 
naturale, protejează şi conservă ecosistemele 
şi diversitatea biologică, diminuează volumul 
de deşeuri şi previne poluarea aerului. 
 

Exemple şi categorii de locuri de muncă 

 

Elisabeth Schroedter  a făcut referire la trei categorii: „Noile locuri de muncă 
ecologice, ca urmare a noilor tehnologii şi sectoare; locurile de muncă din 
sectoarele tradiţionale care vor înregistra creşteri ca urmare a noilor produse, 
precum industria metalelor, din ce în ce mai orientată înspre producţia de turbine 
eoliene; locurile de muncă existente, care se vor schimba pentru a  contribui la 
dezvoltarea durabilă. Din ultima categorie fac parte, de exemplu, lucrătorii din 
sectorul construcţiilor sau bicicletelor". 
 

Doamna Schroedter consideră că doar „printr-un angajament politic clar şi prin 
decizii corecte am putea începe să exploatăm potenţialul locurilor de muncă 
ecologice. În timp ce unele state membre au deja 10 ani de experienţă în 
transformările ecologice, alte state precum Spania şi Regatul Unit vor începe acum 
procesul de transformare. Belgia, ca şi Regatul Unit, crede în potenţialul uriaş al 
creării locurilor de muncă în sectorul construcţiilor, datorită sporirii numărului de 
renovări ecologice ale clădirilor". 
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În acest număr: 
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Pădurea Gârboavele” 

• Dezbaterea publică a 
Strategiei de dezvoltare 
a judeţului Galaţi 

• „Tineri reporteri 
împotriva sărăciei” 
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Modalităţi de creare a locurilor de muncă ecologice 
 

� Dezvoltarea strategiei UE 2020 în vederea creării de noi locuri de muncă într-o economie durabilă; 

� Crearea unui cadrul legislativ pe termen lung; 

� Dezvoltarea urbană integrată şi reconstrucţia durabilă a zonelor urbane dezavantajate; 
� Utilizarea sistemelor eficace de finanţare şi a stimulentelor fiscale; 

� Oferirea de stimulente semnificative de către sectorul achiziţiilor publice care reprezintă o mare parte a pieţei. 
 

„Pentru unele sectoare, transformarea ecologică va fi singura modalitate pentru a evita pierderea locurilor de 
muncă. Numai dacă vom investi în eficienţa energetică şi dacă vom utiliza cât mai puţine resurse naturale vom putea 
păstra o producţie competitivă”, a adăugat eurodeputatul Elisabeth  Schroedter. Aceasta a pus totodată accentul pe 
faptul că „UE trebuie să acţioneze acum pentru a se menţine competitivă la nivel global şi să se asigure că o parte 
substanţială din aceste locuri de muncă vor fi create în Europa". În Germania au fost create 250 000 de noi locuri de 
muncă, Germania jucând astfel un rol de lider pe plan internaţional. Previziunile estimează o creştere de 400 000 de 
locuri de muncă până în 2020.  
 

În opinia sa „trecerea la locurile de muncă ecologice nu presupune doar crearea unor noi locuri de muncă pentru 
lucrătorii înalt calificaţi, ci oferă un potenţial egal pentru crearea de locuri de muncă care necesită calificare medie 
sau scăzută”. 
 

De ce joburi ecologice?  
 

„Avantajul unui loc de muncă ecologic este că acesta este un loc de muncă sigur. Cu toate acestea, este foarte 
important să ne asigurăm că locurile de muncă ecologice sunt, de asemenea, locuri bune”, a explicat Elisabeth 
Schroedter. 

 

Sursa: www.europarl.europa.eu 
 

 
Produse mai sigure pentru combaterea paraziţilor 

 
 

„Biocidele” pentru combaterea organismelor nocive şi a germenilor patogeni 
urmează să fie mai sigure, inclusiv din punct de vedere ecologic datorită 
legislaţiei UE, votată miercuri, 22 septembrie, de Parlamentul European. 
Noile produse biodestructive vor dispune de o autorizare mai simplă pentru 
introducerea pe piaţa europeană. 

 

Raportul elaborat de către deputata europeană Christa Klass a fost adoptat 
în  plen cu 550 voturi pentru, 222 împotrivă şi 80 de abţineri. 

 

Doamna Klass a motivat necesitatea acestei legislaţii: „Avem nevoie de 
aceste produse biocide pentru a menţine nivelul înalt de igienă şi pentru a 
preveni diferite boli. Sunt convinsă că prin această legislaţie vom putea 
asigura beneficiile acestor produse”. Obiectivul general al propunerii de 
regulament este de a actualiza regulile UE pentru categoria de produse care 
variază de la insectifuge la chimicale pentru tratarea apei (pesticidele 
agricole sunt reglementate de o altă legislaţie UE). Pentru prima dată, 
inclusiv materialele tratate cu produse biodestructive sunt de asemenea 
reglementate. 



  

 

Parlamentul a adoptat o serie de amendamente la propunerea legislativă care vor trebui să fie luate în considerare 
de către Consiliul. 
 

Interzicerea celor mai toxice produse chimice 
Deputaţi au votat pentru interzicerea celor mai toxice produse chimice, în special cele care sunt cancerigene, cu 
efecte dăunătoare asupra fertilităţii sau care acţionează asupra genelor şi hormonilor. 
 

Excepţii pentru cazuri speciale 

Câteodată chiar cele mai toxice substanţe sunt necesare pentru protejarea sănătăţii, a altor animale sau a mediului 
înconjurător, de exemplu combaterea rozătoarelor în absenţa altor alternative. De aceea textul raportului propunea 
introducerea anumitor restricţii pentru otrava folosită împotriva şobolanilor, difenacum, dar această propunere a fost 
respinsă în plen cu o majoritate foarte strânsă. 
 

Autorizarea UE 

Deputaţii europeni doresc o autorizare centralizată la nivel UE pentru produsele biodestructive, care să fie introdusă 
în mod progresiv. Agenţia Europeană pentru Produse Chimice ar trebuie să evalueze, solicitările de autorizare pentru 
produse noi şi cu un risc redus, începând cu 2013, iar din 2017 autorizaţia comunitară să poată fi acordată pentru 
toate categoriile de produse biocide. 
 

Reducerea numărului de teste asupra animalelor 

Este esenţial să se reducă numărul de teste efectuate pe animale şi să se garanteze faptul că aceste teste cu 
produse biocide sau cu substanţe active incorporate în produsele biocide sunt realizate în funcţie de scopul şi de 
utilizarea produsului. În schimbul unei compensaţii echitabile, solicitanţii trebuie să pună în comun, iar nu să repete 
studiile cu privire la animalele vertebrate. 
 

Atenţie specială pentru nanomateriale 

În final, deputaţii au insistat asupra necesităţii analizării în mod separat a riscului pe care îl reprezintă biocidele care 
conţin nanomateriale, având în vedere potenţialele riscuri pe care nanomaterialele din anumite produse le pot avea 
asupra mediului şi sănătăţii. 
 

Sursa: www.europarl.europa.eu  

 

 
 

De la 16 octombrie 2010, România poate plăti agricultorilor avansuri de până la 50% în 
cadrul schemei de plată unică de suprafaţă pentru cererile depuse în 2010 

 
 

Intr-o scrisoare adresată comisarului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală Dacian Cioloş în iulie 2010, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România a solicitat acordarea unui avans din plăţile directe aferente 
cererilor depuse în anul 2010. 
 

Această solicitare a fost aprobată ieri în unanimitate de Comitetul de Management al Plăţilor Directe, care a susţinut 
propunerea Comisiei Europene de a permite unui număr de 10 state membre să plătească agricultorilor până la 50% 
din plăţile directe aferente anului 2010 începând cu 16 octombrie, în loc de 1 decembrie 2010. Statele membre sunt 
Belgia, Franţa, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, România, Spania şi Ungaria. Criza financiară şi scăderea 
veniturilor, condiţiile mai dificile de obţinerea a creditelor pentru sectorul agricol, fluctuaţiile de preţuri pentru unele 
produse agricole şi condiţiile meteo nefavorabile (secetă, furtuni, inundaţii) sunt principalele cauze care au afectat 
agricultorii din aceste ţări. 
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In privinţa României, în proiectul de decizie a Comisie Europene se arată 
că „agricultorii din România se confruntă cu serioase dificultăţi financiare 
şi probleme legate de fluxurile de numerar. Efectele crizei financiare s-au 
prelungit în 2010, în primul trimestru înregistrându-se o scădere a PIB-
ului cu 2,5% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. 
Sectorul agricol este în special afectat de criză, de vreme ce reprezintă o 
parte importantă din PIB-ul românesc, aproape 30% din populaţie 
desfăşurându-şi activitatea în acest sector. În plus, acesta se confruntă 
cu condiţii de creditare înăsprite, la care se adaugă ratele mari ale 
dobânzilor şi solicitarea de garanţii dificil de prezentat, din cauza scăderii 
valorii terenurilor. Mai mult, inundaţii grave au produs pagube nu numai 
la nivelul terenurilor, ci şi în sectorul creşterii animalelor, în care s-au 
înregistrat pierderi de animale şi distrugeri ale depozitelor de furaje”. 

 
Pentru a contribui la depăşirea acestor dificultăţi, Comitetul de 
Management pentru Plăţile Directe a aprobat propunerea Comisiei de 
autorizare a României să plătească avansuri de până la 50% în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafaţă prevăzute la titlul V capitolul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 . Verificarea condiţiilor de eligibilitate 
trebuie încheiată înainte de plata avansurilor. 

 

Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 

EVENIMENT 
 

Lansarea proiectului „Salvaţi aria protejată Pădurea Gârboavele” 
 

 
În data de 20 septembrie 2010, la sediul Consiliului Judeţului 
Galaţi din str. Eroilor, nr. 7, a avut loc lansarea oficială a 
proiectului „Salvaţi aria protejată Pădurea Gârboavele”, co-
finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa 
Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de 
management pentru protecţia naturii, Domeniu major de 
intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de 
management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 
2000, beneficiarul acestui proiect fiind Consiliul Judeţului 
Galaţi. 
 

Valoarea totală a proiectului este de 953.319 lei, din care 
768.805 lei reprezintă valoarea nerambursabilă oferită prin 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013 şi 
184.514 lei TVA aferentă valorii eligibile a proiectului. 
 

Implementarea proiectului va contribui la atingerea obiectivului global al Programului Operaţional Sectorial de Mediu 
2007 - 2013, şi anume “protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-
se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu”, deoarece conservarea biodiversităţii şi a naturii în Aria 
protejată Pădurea Gârboavele, contribuie în mod direct la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător. 
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Proiectul urmăreşte elaborarea Planului dre management 
pentru aria naturală protejată Pădurea Gârboavele şi creşterea 
gradului de conştientizare a populaţiei pentru conservarea 
biodiverităţii din aria protejată. 
 

La această acţiune au participat factori de decizie ai judeţului 
Galaţi direct implicaţi în derularea proiectului, reprezentanţi ai 
finanţatorului, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai 
instituţiilor publice, ONG-uri ce acţionează în domeniul 
protecţiei mediului, reprezentanţii mass-media. 
 

 

 

 
 

Dezbaterea publică a Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi 
 
 

În data de 28 septembrie 2010 Consiliul Judeţului Galaţi a organizat prima dezbatere publică privind Strategia de 
dezvoltare a judeţului Galaţi 2010 – 2015, în cadrul proiectului „O NOUĂ ABORDARE STRATEGICĂ A JUDEŢULUI 
GALAŢI”, cod SMIS 3122, finanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1 – „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului 
ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la 
nivel politico-administrativ – Strategii de dezvoltare locală”. 
 

Scopul organizării acestui eveniment a fost consultarea 
factorilor de decizie şi a populaţiei judeţului Galaţi asupra 
conţinutului strategiei de dezvoltare, în vederea elaborării 
unui document strategic cât mai cuprinzător şi bine 
structurat.  
 

Participanţii la dezbaterea publică, şi anume: reprezentanţi 
ai administraţiei publice locale, ai instituţiilor publice, ai 
organizaţiilor nonguvernamentale şi ai mediului de afaceri 
din judeţ, membrii echipei de implementare, membrii 
Grupului Operativ de Lucru, precum şi reprezentanţi ai 
mass-media locale au primit informaţii despre proiect, 
despre procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a 
judeţului, precum şi despre draft-ul documentului 
strategic, care începând cu data de 01 septembrie 2010, a 
fost postat spre consultare şi pe site-ul Consiliului 
Judeţului Galaţi. 
 

Întâlnirea a demonstrat a fi deosebit de benefică, iar implicarea participanţilor, prin formularea de observaţii şi 
propuneri, denotă importanţa documentului pentru dezvoltarea judeţului în perioada 2010 – 2015. Astfel, „se 
aşteaptă în continuare observaţii, sugestii şi propuneri până pe data de 8 octombrie 2010, astfel încât pe 20 
octombrie 2010 să aibă loc o ultimă dezbatere publică care să conţină modificările şi completările necesare pentru ca 
strategia să fie aplicativă, realistă şi utilă perioadei 2010 - 2015”, a declarat domnul Eugen Chebac, Preşedintele 
Consiliului Judeţului Galaţi. 
 

5 



  

 

 

CONCURS 
 

„Tineri reporteri împotriva sărăciei” – Comisia invită tinerii jurnalişti să se implice în 
probleme legate de dezvoltare 

 

 

Comisia Europeană a lansat în data de 21 septembrie 2010 concursul „Tineri reporteri împotriva sărăciei”. Toţi 
studenţii la jurnalism din statele membre ale EU sunt invitaţi să trimită un reportaj despre dezvoltare, pentru a fi 
selectaţi să relateze despre Zilele Europene ale Dezvoltării, care se vor desfăşura la Bruxelles, în luna decembrie. 
Laureaţii concursului sunt invitaţi să participe la o vizită pe teren într-un stat african, partener al Comisiei. Concursul 
a fost lansat într-un moment crucial pentru cooperarea pentru dezvoltare: cu numai cinci ani înainte de termenul 
limită din 2015 stabilit pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), toată lumea a avut privirea 
aţintită asupra summit-ului Organizaţiei Naţiunilor Unite, care s-a desfăşurat la New York în perioada 20-22 
septembrie şi care a avut drept obiectiv accelerarea progresului către îndeplinirea ODM. 
 

„În ziua deschiderii summit-ului de la New York privind 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, sunt mândru să îi invit 
pe toţi studenţii europeni la jurnalism să se alăture luptei 
împotriva sărăciei în lume. Mass-media are de jucat un rol 
foarte important: reportajele din mass-media sunt esenţiale 
pentru a sensibiliza, pentru a mobiliza şi pentru a pune pe 
agenda politică chestiunile legate de dezvoltare. Am mari 
aşteptări în ceea ce priveşte creativitatea şi angajamentul 
tinerilor reporteri şi le urez succes la concurs”, a spus Andris 
Piebalgs, comisar european pentru dezvoltare. 
 

Concursul „Tineri reporteri împotriva sărăciei”, organizat în 
cooperare cu Centrul European de Jurnalism, este o iniţiativă 
adresată studenţilor la jurnalism din statele membre ale UE cu 
scopul de a-i sensibiliza la aspectele legate de dezvoltare. În 
21 septembrie - 29 octombrie, studenţii la jurnalism sunt 
invitaţi să transmită un articol sau un reportaj radio privind UE 
şi dezvoltarea. Pe baza reportajelor transmise şi a formularelor 
de candidatură, vor fi selecţionaţi 33 de candidaţi care vor fi 
invitaţi să participe la un atelier în cursul Zilelor Europene ale 
Dezvoltării, care se desfăşoară la Bruxelles în luna decembrie. 

 

În timpul atelierului, studenţii la jurnalism vor transmite în direct evenimentele pe un site special 
www.youngreporters.net şi vor avea, de asemenea, posibilitatea de a transmite reportaje pentru mass-media 
naţională sau locală din ţările lor de origine. În funcţie de calitatea şi originalitatea articolelor media produse, 
participanţii vor putea câştiga un premiu la finalul concursului în una din categoriile: cel mai bun articol, cel mai bun 
reportaj radio şi cea mai originală ştire, selectate de un juriu alcătuit din jurnalişti şi din profesori la jurnalism din 
statele membre ale UE. Premiul final va fi o vizită de presă în una din delegaţiile UE din Africa. 
 

 

Mai multe informaţii şi regulamentul complet sunt disponibile la adresa: www.youngreporters.net  

 

 
 

 

 

 

6 



  

 

 

Date esenţiale pentru concursul „Tineri reporteri împotriva sărăciei”: 
 

� 29 octombrie: data-limită pentru transmiterea reportajelor şi a candidaturilor; 
� începutul lunii noiembrie: selecţia participanţilor pentru atelierul care se va desfăşura în cursul Zilelor Europene ale 
Dezvoltării; 
� 4-7 decembrie: atelier la Bruxelles pentru realizarea reportajelor privind Zilele Europene ale Dezvoltării; 
� 14 decembrie: data-limită până la care participanţii pot transmite reportajele; 
� mijlocul lunii ianuarie 2011: anunţarea laureaţilor concursului. 
 

Mai multe informaţii şi regulamentul complet sunt disponibile la adresa: www.youngreporters.net 
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