
1. SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI 
DEGRADAREA MEDIULUI



SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI DEGRADAREA 
MEDIULUI
Emisii antropice de gaze cu efect de seră, poluarea, ex-
ploatarea excesivă a resurselor naturale și degradarea 
mediului contribuie la creșterea încălzirii globale, a acidi-
fierii oceanelor, a deșertificării, a pierderii biodiversității și 
a schimbărilor climatice. Acestea, precum și acțiunile de 
abordare a acestora vor duce la schimbări semnificative 
pentru oameni, active, economii și ecosisteme. Cum va fi 
afectată regiunea noastră?   



2. DIGITALIZAREA ȘI 
SCHIMBĂRILE 
TEHNOLOGICE



DIGITALIZAREA ȘI SCHIMBĂRILE 
TEHNOLOGICE
Evoluțiile tehnologice în curs au un potențial atât pentru  
impact pozitiv, cât și negativ. Aceasta poate reduce ce-
rerea de forță de muncă în anumite sectoare, oferind în 
același timp noi posibilități în alte sectoare. Conectivita-
tea în bandă largă și telefoanele mobile permit comerțul 
digital, furnizarea de servicii și contactul social, cu con-
diția ca oamenii să aibă atât acces, cât și competențe. 
Există probleme legate de confidențialitatea datelor și 
de utilizare. Cum va fi afectată regiunea noastră? 



3. SCHIMBĂRILE 
DEMOGRAFICE        
(inclusiv urbanizarea)



SCHIMBĂRILE DEMOGRAFICE  
(inclusiv urbanizarea)
Unele zone rurale pierd populația, în timp ce altele sunt în 
creștere. Cetățenii se pot muta in sau părăsi zonele rurale 
din mai multe motive: pentru a munci, pentru a studia, pen-
tru a ieși la pensie sau pentru o calitate mai bună a vieții. 
Pot fi noi în zonă sau se întorc acasă. Modificările nu se 
referă doar la dimensiunea populației, ci și la caracteristicile 
sale (vârstă, gen, competențe….). Cum va fi afectată regiu-
nea noastră?      



4. GLOBALIZARE/ 
LOCALIZARE



GLOBALIZARE/LOCALIZARE
lanțurile de aprovizionare globale pot reduce costurile 
și pot produce bunuri și servicii departe de locul în care 
sunt consumate, marile corporații dominând anumite 
sectoare, în timp ce firmele mai mici se luptă să supra-
viețuiască. Lanțurile locale de aprovizionare mai scurte 
pot oferi o mai mare rezistență, pot asigurar a anumite 
standarde de muncă și de mediu și mențin profiturile 
mai aproape de producție. Cum va fi afectată regiunea 
noastră?   


