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Contextul  
Majoritatea dintre noi suntem de acord că economiile și stilurile noastre 
de viață trebuie să se angajeze pe o cale de dezvoltare mai ecologică.  

Dar ce înseamnă ecologizarea unei economii? Ce oportunități există 
pentru promovarea dezvoltării durabile? Ce provocări se aștern înainte, 
de-a lungul acestei căi? 

Dumneavoastră ați făcut deja primul pas în această călătorie începînd să 
vă gîndiți la aceste întrebări. Secretarul General al ONU Antonio 
Guterres a remarcat că “cei care vor paria pe o economie verde incluzivă 
vor fi cei care vor avea rolul de lider în economia secolului XXI”. 

Această experiență de învățare asistată de calculator (e-learning) a fost 
concepută pentru a vă echipa cu o busolă mentală în timp ce căutați 
răspunsuri la întrebările de bază despre economiile verzi incluzive. 
Cursul a fost elaborat în cadrul Parteneriatului pentru Acțiune în 
domeniul Economiei Verzi (PAGE) care întrunește cinci agenții ale ONU 
– Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Organizația 
Internațională a Muncii (ILO), Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (UNDP), Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (UNIDO), și Institutul Națiunilor Unite pentru Instruire și 
Cercetare (UNITAR). PAGE depune eforturi pentru a plasa durabilitatea 
în centrul politicilor și practicilor întru promovarea Agendei 2030 
(www.un-page.org). 

 

Auditoriul țintă 
Cursul oferă informație clară, concisă și actuală pentru oricine este 
interesat să obțină o înțelegere generală despre economiile verzi 
incluzive. Cursul trebuie să fie de un interes special pentru următoarele 
auditorii: 
 
 



 
 

 

       

• Funcționarii publicii din ministerele naționale, departamentele sub-
naționale și autoritățile locale  

• Managerii responsabili de mediu din sectorul privat și organizațiile 
societății civile 

• Cadrele didactice, cercetătorii și studenții 

• Cetățenii interesați 

 

Obiectivele de învățare 
Cursul permite participanților să facă cunoștință cu justificarea și 
conceptele de bază care ghidează o economie verde incluzivă. Se pun 
în discuție atît oportunitățile, cît și provocările la nivel global și național 
pentru a realiza o dezvoltare cu emisii reduse de carbon, eficientă din 
punct de vedere al utilizării resurselor și incluzivă din punct de vedere 
social. 

După finalizarea cursului, participanții vor putea:  
 

• descrie justificarea și conceptele de bază pentru realizarea unei 
economii verzi incluzive în raport cu practicile obișnuite 

• identifica condițiile favorabile pentru ecologizarea economiilor 
naționale 

• evidenția oportunitățile și provocările principale din sectoarele 
cheie 

• oferi exemple de strategii și planuri naționale pentru promovarea 
economiei verzi incluzive 

• distinge cadrele și inițiativele internaționale care vin în susținerea 
unei economii verzi incluzive 

 



 
 

 

       

Metodologia și formatul 
Cursul se desfășoară în ritm propriu și nu este moderat. Este divizat în 
cinci module pentru a contribui la realizarea obiectivelor de învățare. 

Modulele sunt autonome. Deși este propusă o ordine a finalizării, 
cursanții pot selecta modulele în baza preferințelor individuale. Pe tot 
parcursul cursului, cursanților li se vor oferi referințe și publicații privind 
economia verde incluzivă daca se va dori un studiu mai aprofundat. 
Glosarul conține definițiile conceptelor termenilor tehnici relevanți. 

Fiecare modul prezintă o lecție interactivă, un filmuleț și un test. 

Lecțiile interactive sunt completate cu scopul realizării obiectivelor de 
învățare specifice modulului și conțin aproximativ 30 slide-uri de conținut 
susținute de studii de caz, filmulețe, linkuri externe și exerciții. Lecțiile 
durează aproximativ o oră. 

Filmulețele îi duc pe participanți într-o călătorie fictivă în compania a doi 
buni prieteni. Acești prieteni vor relata circumstanțele economice, sociale 
și de mediu pe care le întîmpină în viața de zi cu zi către conceptele 
economiei verzi incluzive și aplicațiile discutate în module. Aceștia nu 
sunt factori de decizie politică și nici profesori, dar au o curiozitate 
autentică de a înțelege cum economiile pot fi transformate pentru a 
deveni mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai 
echitabile și cu emisii reduse de carbon. 

 Testele evaluează atingerea obiectivelor de învățare pentru fiecare 
modul. Acestea pot fi efectuate oricând. Fiecare test poate fi efectuat din 
maximum trei încercări. Odată ce testele pentru cele cinci module sunt 
susținute cu cel puțin 70% fiecare, cursantul poate descărca un certificat 
de finalizare de pe pagina principală a cursului. 

Participanții vor fi înregistrați pentru a oferi feedback despre curs, 
completînd o anchetă. 

 



 
 

 

       

Certificarea 
Pentru a primi un certificat de finalizare, toate cele cinci module trebuie 
să fie finalizate, iar testele asociate cu acestea susținute cu succes. 

 

Structura și conținutul cursului 
Cursul este structurat în cinci module: 

1. Înțelegerea situației în care ne aflăm – Justificarea pentru 
promovarea economiei verzi incluzive 

2. Focusarea pe instrumente – condiții favorabile pentru schimbările 
structurale 

3. Vizualizarea destinației – sectoare cheie cu potențial de 
ecologizare mare 
4. Trasarea căii  – Strategii și planificare pentru realizare obiectivelor 
de politică privind economia verde 

5. Un mediu favorabil – Cadrele și inițiativele internaționale în 
susținerea economiei verzi incluzive 

 

 

 

 



 
 

 

       

Modulul 1. 
Înțelegerea situației în care ne aflăm – 
Justificarea pentru promovarea economiei 
verzi incluzive  
 
Obiective de învățare 
 
După finalizarea modulului, participanții vor putea: 
 

• Discuta cum politicile economice pot încuraja 
creștere economică, totodată îmbunătățind 
condițiile sociale și de mediu 

• Descrie justificarea pentru dezvoltarea 
economiilor verzi incluzive 

• Descrie raportul dintre conceptul economiei 
verziincluzive și Agenda 2030 

Secțiuni 

1. Regîndirea paradigmei economice 
2. Justificarea pentru inițierea tranziției ecologice 
3. Agenda 2030 și modul în care economiile verzi incluzive 

contribuie la realizarea acesteia 

 

 

 



 
 

 

       

Modulul 2. 
Focusarea pe instrumente – Condiții favorabile 
pentru schimbările structurale  
 
Obiective de învățare 
 
După finalizarea modulului, participanții vor putea: 
 

• Distinge instrumentele de politică corespunzătoare pentru 
promovarea economiilor verzi incluzive 

• Explica importanța finanțelor private pentru realizarea unor 
economii verzi incluzive 

• Indica în ce mod dezvoltarea capacităților poate susține tranziția 
ecologică 

Secțiuni 

1. Promovarea fluxurilor financiare publice mai 
inteligente 

2. Stabilirea cadrelor de reglementare solide 
3. Mecanismele de reglementare internaționale 
4. Mobilizarea finanțelor private 
5. Abilitarea agenților schimbării prin dezvoltarea 

capacității 

 
 
 



 
 

 

       

Modulul 3. 
Vizualizarea destinației – Sectoarele cheie cu 
potențial de ecologizare înalt 
 
Obiective de învățare 

După finalizarea modulului, participanții vor putea: 

• Dentifica sectoarele cheie cu potențial de ecologizare înalt 
• Denumi principalele oportunități și provocări ale sectoarelor cheie 
• Evidenția opțiunile de intervenție relevante pentru tranziția ecologică 

Secțiuni 

1. Contextul național al dezvoltării durabile 
2. Investiții în capitalul natural 
3. Investiții în capitalul construit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

       

Modulul 4.  
Trasarea căii – Strategii și planificare pentru 
realizarea obiectivelor de politică privind 
economia verde  
 
Obiective de învățare 
 
După finalizarea modulului, participanții voi putea: 

• Ilustra rolul diferitor părți interesate în tranziția 
ecologică 

• Identifica abordările pentru asigurarea unui proces 
participativ 

• Oferi exemple de strategii și planuri naționale 

Secțiuni 

1. Implicarea părților interesate în tranziția ecologică 
2. Integrarea considerentelor de ecologizare în 

planurile de dezvoltare 
 

 
 
 
 



 
 

 

       

Modulul 5. 

Un mediu favorabil – Cadrele și inițiativele 
internaționale în susținerea economiilor verzi 
incluzive  
 
Obiective de învățare 
 
După finalizarea modulului, participanții vor putea: 

• Descrie cadrele internaționale majore care ghidează 
acțiunile către economiile verzi incluzive 

• Evidenția eforturile în domeniul economiei verzi din 
partea instituțiilor de finanțare pentru dezvoltare 

• Prezenta inițiativele de susținere la nivel global și 
regional 

Secțiuni 

1. Cadrele internaționale care ghidează tranziția 
ecologică 

2. Finanțarea dezvoltării pentru o economie verde 
incluzivă 

3. Inițiativele în domeniul economiei verzi incluzive din 
întreaga lume 



 
 

 

       

Cerințe tehnice 
 
Browser: 

• Cursul funcționează cel mai bine cu Firefox 50 sau mai înalt 
(descarcă gratis pe http://www.mozilla-europe.org/en/firefox) 

• Cursul este de asemenea compatibil cu Google Chrome 
(descarcă gratis pe 
https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/) 

• Din motive tehnice, nu se recomandă a utiliza Internet 
Explorer 

• Notă: JavaScript & Cookies trebuie să fie activate 
 
Platforma:  

Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP sau superior; MacOS 9 sau 
MacOS X  
Hardware: 64 MB memorie RAM, 1 GB de spațiu liber pe disc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

       

Pentru informații despre e-
cursul Introducere în economia 
verde: 
 
Green Development and Climate Change Programme, UNITAR 
International Environment House 
Chemin des Anémones 11 – 13 
CH-1219 Châtelaine-Geneva, Switzerland 
 
E-mail: page@unitar.org 
 
Site-ul web: www.unitar.org 

 
Pentru mai multe informații despre PAGE: 
 
PAGE Secretariat UNEP/Economic and Trade Branch 
11 – 13 Chemin des Anémones  
CH-1219 Chatelaine-Geneva, Switzerland 
 
Site-ul web: un-page.org 
 
 

 
 

                 
 

          

       




