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1. HARTA DE EVALUARE A PRACTICII BUNE 

Procesul de identificare a practicilor bune din domeniul locurilor de munca 

verzi, în zonele rurale, a început cu realizarea unei hărţi şi instrucţiuni pentru 

eviden�ierea şi evaluarea practicilor bune.  

Harta elaborată, precum şi instrucţiunile aferente sunt prezentate mai jos.  

PARTEA 1: DEFINI�II DE BAZA 

Locuri de muncă verzi 

”Locuri de muncă, deschise în activităţi economice legate de produc�ia de 

mărfuri �i oferirea de servicii, care sprijină protecţia mediului.” În Bulgaria 

locurile de munca verzi sunt definite în conformitate cu Legea privind sprijinirea 

ocupării forţei de muncă (§1, p. 35 din dispozi�iile finale din Legea privind 

sprijinirea ocupării forţei de muncă) după o listă de activită�i economice, 

aprobată de la Ministrul mediului înconjurător �i apelor �i Ministrul muncii �i 

politicii sociale. Puteţi viziona lista aici:  

https://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/zeleni-vuzmojnosti/zeleni-

rabotni-mesta/spisuk-s-ikonomicheski-dejnosti/ 

 

Ecoturism (definiţie Fondului mondial despre natura sălbatică): 

"Turismul care implică călătorii în locuri cu o natură umană relativ intactă 

pentru a ob�ine o perspectivă asupra caracteristicilor naturale, culturale �i 

etnografice ale zonei, care nu deranjează integritatea ecosistemului �i creează 

condi�ii economice pentru protejarea mediului înconjurător �i a resurselor 

naturalede le popula�ia locală.” 

Agricultura biologică (definiţia Ministerului Agriculturii din SUA): 

"Agricultura biologică este un sistem de produc�ie cu aplicare redusă sau 

exclusă a îngră�ămintelor minerale sintetice, a pesticidelor, a regulatorilor de 

cre�tere �i a promotorilor de cre�tere a animalelor, care depinde de rota�ia 

culturilor, utilizarea reziduurilor de plante, cultivarea legumelor, fertilizarea verde 

�i controlul biologic dăunători, boli �i buruieni." 
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PARTEA 2: DETERMINAREA BUNELOR PRACTICI RELEVANTE 

1. Citi�i Partea 1: Citi�i defini�iile de ”Locuri de munca verzi”, ”ecoturism” 

�i ”Agricultura biologică”. 

2. Identificarea practicilor bune se realizează în baza  unor exemple, 

publicate în pagini din Internet sau prin intermediul unor interviuri nestructurate 

cu clien�i sau parteneri. 

Sunt de preferat practici bune, care au fost deja realizate în regiunea 

respectivă, înainte de cele prezentate pe Internet. 

3. Răspunde�i la următoarele întrebări despre orice bună practică pe care 

a�i identificat-o: 

Criterii pentru identificarea 
bunelor practici 

Da Nu Comentarii 

1. Bunele practici prezintă sau 
nu tehnologii �i / sau procese 
care respectă principiile 
economiei verzi? 

   

2. În practica bună sunt sau nu 
prezentate oportunită�ile 
pentru deschidere unor locuri 
de muncă verzi în domeniul 
ecoturismului �i agriculturii 
biologice?  

   

3. Este luată în consideraţie 
protecţia mediului 
înconjurător? 

   

4. Este sau nu legată practica 
bună cu regiunile rurale? 

   

5. Este sau nu în practica bună 
reprezentat rolul autorităţilor 
locale �i regionale �i / sau al 
instituţiilor publice de a 
promova economia verde? 

   

6. În practica bună este sau nu    
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reprezentat rolul organizaţiilor 
nonguvernamentale în 
promovarea economiei verzi? 

SUMAR    

4. Dacă rezultatul contine 3 sau mai multe răspunsuri ”Da”, practica bună 

este potrivită �i pute�i trece la p.5. Dacă rezultatul contine 3 sau mai puţin 

răspusuri date ”Da”, căuta�i un alt exemplu care corespunde mai bine la 

principiile economiei verzi. 

5. Reprezenta�i practica bună, folosind harta oferită mai jos. 

PARTEA 3: HARTA DE REPREZENTARE A PRACTICII BUNE PENTRU 

CREAREA DE LOCURI DE MUNCA VERZI, ÎN REGIUNILE RURALE 

Tema practicii 
bune 

 

Sector 
(ecoturism / 
agricultura 
biologică) 

 

Descrierea 
problemelor / 
situaţiilor 

 

Aplicarea 
principiilor 
economiei verzi 

 

Beneficii 
obţinute 

 

Sursa de 
informaţii 

 

 

2. PRACTICI BUNE PENTRU CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ VERZI 
ÎN REGIUNILE RURALE DIN CADRUL REGIUNII TRANSFRONTALIERE 

În conformitate cu cerin�ele de selec�ie �i evaluare a bunelor practici 

pentru crearea de locuri de muncă verzi în zonele rurale, au fost identificate �ase 

practici bune care pot fi implementate cu succes în zonele rurale din aria 
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transfrontalieră, care face obiectul acestui studiu. 

Temele bunelor practici selectate sunt următoarele: 

 Dezvoltare locală durabilă pentru a asigura ocuparea for�ei de muncă 

�i prosperitate 

 Energie verde locala si locuri de munca noi 

 Comunită�i locale pentru abililtă�i verzi �i locuri de muncă 

 Crearea de economii viabile �i locuri de muncă la nivel local 

 Ini�iativa agricultorilor femei 

 Promo�ia de produse, crescute în terenuri în arendă. 
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3. DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ PENTRU A ASIGURA OCUPAREA 
FOR�EI DE MUNCĂ �I PROSPERITATE 

Tema practicii 
bune 

Dezvoltare locală durabilă pentru a asigura 
ocuparea for�ei de muncă �i prosperitate 

Sector (ecoturism 
/ agricultura 
biologică) 

Agricultura biologică �i cre�terea animalelor 

Descrierea 
problemelor / 
situaţiilor 

Satul Anavra din sud-estul Greciei adoptă un program de 
dezvoltare verde încă de la mijlocul anilor 1990, când 
numero�i crescători mici se cooperează. 

Aplicarea 
principiilor 
economiei verzi 

În prezent, în sat există trei ferme mari cu 25 mii de cap 
de animale, oi, capre, vaci �i porci. Animalele pă�esc 
liber în mun�i. Satul �i-a deschis propriul abator �i 
vinde carne organică care îndepline�te toate cerin�ele. 
Mai mult, oamenii investesc împreună în turbine eoliene, 
având deja 20 de "aripi", cu o putere totală de 17,5 
megawa�i. Doar una dintre ele aduce în sat 60.000 de 
euro venituri anuale. Locuitorii din Anavra au construit 
un parc ecologic �i cultural pe o suprafa�ă de 1.000 de 
hectare, care atrage �i turi�ti �i creează locuri de 
muncă. Prin contribu�ii comune au fost construite un 
centru medical, terenuri de sport, loc de cazare pentru 
persoanele fără domiciliu, лоц pentru persoanele în 
vârstă. �omajul în sat este zero, numărul locuitorilor din 
Anavra a crescut de la 300 la 550 între anii 2000 �i 
2010. 

Beneficii primite / 
succese obţinute 

�omaj zero, cre�terea popula�iei, venituri 
suplimentare pentru sat în valoare de 60.000 de euro pe 
an, infrastructură nouă, o mai bună calitate a vie�ii. 

Sursa de 
informaţii 

https://mittag.wordpress.com/2014/03/27/green-jobs/  

www.anavra-zo.gr/en  

 

 

ENERGIE VERDE LOCALA SI LOCURI DE MUNCA NOI 
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4. ENERGIE VERDE LOCALA SI LOCURI DE MUNCA NOI 

Tema practicii bune Energie verde locala si locuri de munca noi 

Sector (ecoturism / 
agricultura 
biologică) 

Agricultura �i silvicultura durabilă  

Descrierea 
problemelor / 
situaţiilor 

În 1997, provincia Burgenland �i-a stabilit obiectivul de a 
deveni independentă din punct de vedere energetic până 
în anul 2050 prin generarea de energie electrică din 
sursele regenerabile locale disponibile. 

Aplicarea 
principiilor 
economiei verzi 

Dintre cele 250 de proiecte de energie regenerabilă 
pornite în întregă provincia Burgenland, ora�ul Güssing se 
concentrează asupra produc�iei de biomasă, folosind 
resurse locale din domeniul silviculturii �i agriculturii �i 
construind mai multe centrale termice centrale, precum �i 
a o centrala electrică, care folose�te biomasă. 
Implementarea acestor proiecte a atras exper�ii 
relevan�i în Burgenland, cee ce a determinat crearea 
Centrului European pentru Energii Regenerabile �i a unui 
centru specializat de cercetare energiei din biocombustibil, 
denumit "The Technikum". 

Beneficii primite / 
succese obţinute 

5560 de locuri de muncă create în întreaga provincie; 
1000 de locuri de muncă create în Güsing, cu 50 de noi 
întreprinderi atrase în ora�; Burgenland a devenit prima 
regiune independentă din punct de vedere energetic din 
Europa din punct de vedere a produc�iei de energie 
electrică 

Sursa de informaţii www.guessing.co.at  

 

5. COMUNITĂ�I LOCALE PENTRU ABILILTĂ�I VERZI �I LOCURI DE 
MUNCĂ  

Tema practicii bune 
Comunită�i locale pentru abililtă�i verzi �i locuri 
de muncă 
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Sector (ecoturism / 
agricultura 
biologică) 

Activită�i de dezvoltare urbană combinată 

Descrierea 
problemelor / 
situaţiilor 

În 2011, angajatorii, sindicatele, institu�iile ce oferă 
învă�ământ, autorită�ile locale �i reprezentan�ii 
comunită�ilor au lansat programul de parteneriat Londra 
privind competen�ele verzi („Green Skills Partnership“) 
pentru a profita de poten�ialul de creare de locuri de 
muncă verzi. Programul de parteneriat este o iniţiativă ”de 
sus în jos” cu trei scopuri principale: de a fi create reţele 
regionale care să lucreze împreună, a se oferi instruire, 
cunoştinţe şi experienţa profesională pentru locuitorii 
locali, inclusiv celor şomeri. 

Aplicarea 
principiilor 
economiei verzi 

Au fost deschise locuri de muncă verzi, în domenii cum ar 
fi colectarea apei de ploaie, izolarea clădirilor, servicii de 
consultan�ă privind accesul la subven�ii, instalarea 
sistemelor fotovoltaice solare, grădinăritul în cadrul 
comunită�ii (cosit, gestionarea pădurilor, compostarea), 
utilizarea de  produse ecologice în coafură, reciclare, 
managementul de�eurilor �i consultan�ă cu scopul 
reducerii de�eurilor. 

Beneficii primite / 
succese obţinute 

Au fost create mai mult de 500 de oportunită�i de 
instruire, peste 100 de �omeri au fost instrui�i �i li sa 
oferit un loc de muncă, s-au încheiat acorduri cu marii 
angajatori pentru a oferi stagii �i locuri de muncă 

Sursa de informaţii 
www.unionlearn.org.uk/our-work-andprojects/skills-
investment/skills-greeneconomy/green-skills-partnership  

1.  

CREAREA DE ECONOMII VIABILE ȘI LOCURI DE MUNCĂ LA NIVEL 
LOCAL 

Tema practicii bune 
Crearea de economii viabile �i locuri de muncă la 
nivel local 

Sector (ecoturism / Sectoare combinate  



 

10 

 

www.interregrobg.eu 
Con�inutul acestui material nu reprezintă neapărat pozi�ia oficială a Uniunii Europene.  

agricultura 
biologică) 

Descrierea 
problemelor / 
situaţiilor 

Din anul 2009 mini�trii verzi din doua din trei regiuni din 
Belgia - Bruxelles �i Valonia, insista foarte mult asupra 
dezvoltării a�a numitelor Alian�e "Ocuparea for�ei de 
muncă �i mediu înconjurător" pentru a crea locuri de 
muncă verzi. În Valonia, aceste alian�e au primit un 
buget total de 879 000 000 EUR în cadrul programului 
cadru ”Planului Marshall 2.Verde”, adoptat de guvernul 
valon pentru a integra ideea dezvoltării durabile în toate 
politicile sale �i pentru a da un nou impuls economiei 
valoneze . 

Aplicarea 
principiilor 
economiei verzi 

Alian�ele în Bruxelles �i Valonia se ocupă �i de alte 
domenii, precum apa, de�eurile �i alimentele. Una dintre 
ini�iativele realizate de mini�trii verzi în Guvernul 
regional Bruxelles este promovarea cantinelor menajate în 
mod autonom. Pană în prezent, 95 de cantine participă la 
această ini�iativă, oferind un total de 80.000 mese pe zi 
in scoli, companii private si institutii. Suportul public oferit 
include un birou de asisten�ă pentru manageri lor, 
diferite instrumente de autoevaluare a durabilită�ii, 
activită�i de instruire, audituri de stabilitate �i 
finan�are. 

Beneficii primite / 
succese obţinute 

Un set întreg de măsuri luate pentru a face fa�ă nevoii de 
economisire a energiei în clădiri: programe de instruire, 
schimb de practici bune, finan�ări pentru persoane fizice 
�i întreprinderi mici �i mijlocii, programe de cercetare, 
asisten�ă tehnică 

Sursa de informaţii 

http://www.aee-rbc.be/  

http://nollet.wallonie.be/la-premiere-allianceemploi-
environnement-est-scellee-0    

 

7. INI�IATIVA AGRICULTORILOR FEMEI 

Tema practicii bune Ini�iativa agricultorilor femei 

Sector (ecoturism / 
agricultura 

Agricultura biologică 

JARC (Young Farmers and Stock Breeders of Catalonia) 
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biologică) Women’s Group, CERESCAT 

Descrierea 
problemelor / 
situaţiilor 

Ini�iativa "Femeile-producători agricoli" este o selec�ie 
de produse agricole produse de 10 femei care trăiesc �i 
muncesc în zonele rurale, prin crearea unui catalog de 
produse distribuit printr-o re�ea de unită�i turistice care 
le conferă valoare adăugată.  

Aplicarea 
principiilor 
economiei verzi 

Asocia�ia Femeilor oferă catalogul de produse împreună 
cu un co� de produse de degustare, astfel încât 
vizitatorii să cunoască îndeaproape produsele locale, 
munca femeilor din aria rurală, povestirile lor, valoarea lo 
nutri�ională �i durabilitatea produselor, precum �i 
pregătirea / prelucrarea acestora, creând în acest fel 
con�tientizarea produselor locale care nu sunt de obicei 
promovate. 

Beneficii primite / 
succese obţinute 

Catalogul este distribuit în 12 case de oaspe�i din 
regiunea Cerdania, împreună cu co�uri de produse pe 
care oaspe�ii le pot gusta �i cumpăra. 

Sursa de informaţii http://www.ceres.org.es/novedades.php  

1.  

2. 8. PROMO�IA DE PRODUSE, CRESCUTE ÎN TERENURI ÎN 
ARENDĂ. 

Tema practicii bune Promo�ia de produse, crescute în terenuri în arendă. 

Sector (ecoturism / 
agricultura 
biologică) 

Agricultura biologică �i durabilă 

Descrierea 
problemelor / 
situaţiilor 

Pia�a produselor crescute în terenuri în arenda are ca scop 
promovarea �i stimularea cultivării produselor pe acest tip 
de terenuri, prin intermediul modelului de economie verde. 
Acest lucru contribuie la îmbunătă�irea bunăstării 
locuitorilor din mediul rural, încurajează participarea 
acestora la activită�i economice, diversifică metodele de 
activitate economică rurală �i promovează agricultura 
durabilă. 

Aplicarea principiilor 
economiei verzi 

 Consolidarea activită�ilor de conservare �i starea 
economică a fermelor. 

 Adaptarea �i extinderea modelului de conservare a 
valorilor naturale �i culturale la nevoile proprietarilor 
priva�i  

 Oferirea proprietarilor �i managerilor de noi 
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oportunită�i de diversificare a utilizării terenurilor 
rurale 

 Construirea unei identită�i publice a calită�ii 
terenurilor rurale 

 Oferirea de produse cultivate în terenuri în arenda, cu 
origine garantată a materiilor prime �i posibilitatea 
satisfacerii acestora cu serviciile suplimentare oferite 

Beneficii primite / 
succese obţinute 

10 entită�i comerciale care operează terenuri închiriate în 
arenda �i care formează o pia�ă pentru produsele cultivate 
pe aceste terenuri; mai mult de 50 de proprietari cu 
contracte legate de posesia acestor terenuri în arenda; 
oferirea de peste 35 de produse diferite cultivate pe 
terenurile agricole în posesie �i 20 de zone cu  contracte, 
care oferă servicii legate de protec�ia mediului încojurător. 

Sursa de informaţii 
www.viulaterra.cat/ca/implicat/mercatcustodia.html  

 

 


