Introducere în coninutul modulului
Acest modul este parte a curriculum-ului cadru de formare ca tehnician mecatronist
în limba german i român în Germania i România. Grupa int este reprezentat
de tehnicieni i ingineri din întreprinderile româno-germane, care îi desfoar
activitatea în limba german i român. De regul, acest modul se adreseaz – la fel
ca i celelalte module – persoanelor aflate în curs de formare profesional în
Germania, Austria sau România.
Baza curriculum-ului cadru de formare o reprezint pregtirea iniial în meseria de
mecatronist.
În Germania, formarea pentru aceast profesie este reglementat la nivel de land
prin dispoziia de formare profesional ca mecatronist din 4 martie 1998, Monitorul
Oficial Federal, anul 1998, partea I, nr. 13, p. 408.
i în România exist un ordin la nivel naional privind formarea profesional ca
mecatronist (Ordinul Ministrului Educaiei i Cercetrii 3488/23.03 2006/Standardul
profesional pentru mecatroniti conform Anexei nr. 2 a Decretului Ministrului
Educaiei i Cercetrii nr. 1847 din 29.08.2007). De regul, mecatronitii (tehnicieni i
ingineri) sunt absolveni ai Colegiilor Tehnice sau ai Unversitilor Politehnice, profilul
mecanic i electronic.
Formarea profesional ca mecatronist s-a putut dezvolta în cadrul sistemului naional
de formare profesional abia dup 1989, având loc atât la nivel preuniversitar, cât i
universitar. În cadrul Programului Leonardo da Vinci, modulele bilingve pentru
mecatronic au în vedere mai ales aspectele legate de didactic.
Grupul int al modulelor noastre sunt tehnicieni i ingineri cu studiile terminate, care
stpânesc deja cunotinele de specialitate necesare. Ceea ce le lipsete cadrelor
specializate este competena lingvistic de a se descurca cu aceste cunotine la
locul de munc în ambele limbi.
În acest sens, modulele se axeaz pe cele 15 teme alese ca exemplu, accentuânduse dezvoltarea competenelor de comunicare i strategiile corespunztoare acestora.
Obiectivul modulelor noastre este acela de a-i face pe mecatronitii care activeaz în
acest domeniu s foloseasc în mod independent ambele limbi trecând de la una
(român) la alta (german) i invers, în funcie de situaia i intenia de comunicare.
Mecatronitii lucreaz cu documente în ambele limbi i comunic, de asemenea, în
ambele limbi.
Modulele elaborate în cadrul procesului de formare a profesinal bilingv a
mecatronitilor corespund, în primul rând, domeniului electronic i electrotehnic.
Din perspectiva mobilitii în Europa, acest grup int trebuie s comunice la locul de
munc într-o ar germanofon.
Modulul de fa se refer la standardele referitoare la mediul înconjurtor.
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Planul cadru de formare profesional se refer la bazele formrii profesionale a
mecatronistului în Germania, Austria i România. Ca atare, asemnrile i
deosebirile existente între aceste ri sunt prezentate comparativ.
Modulele sunt concepute bilingv i cuprind, pe lâng documentele pentru formatori, o
serie de exerciii legate de vocabular, precum i o anex cu materiale suplimentare.
Ele completeaz materialele de predare existente în planurile de învmânt formal
pentru calificarea în meseria de mecatronist în limba german i român (vezi listele
bibliografice din anexe).
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Aplicarea modulului ca parte a planului cadru
Modulul: „Standarde referitoare la mediul înconjurtor“este o parte a unui plan
curricular cuprinztor care contribuie la pregtirea mecatronistului, resp. la
îmbogirea cunotinelor de limb german i român. Modulul nu înlocuiete
materialele deja existente, ci le completeaz din prespectiv bilingv (germanromân).
Acest modul este primul din seria de 15 module cuprinzând teme importante din
punct de vedere al coninutului pentru cei care lucreaz în întreprinderi mici i mijlocii
româno-germane. Modulul poate fi aplicat atât în Germania cât i în România.
Modulele germano-române sunt urmtoarele i pot fi folosite independent unele de
altele, în funcie de scopul concret urmrit.
1) Modulul: Mecatronica – aria profesional
2) Modulul: Profilul profesional al mecatronistului
3) Modulul: Competene profesionale: comunicarea scris
4) Modulul: Competene profesionale: comunicarea oral
5) Modulul: Bazele electrotehnicii
6) Modulul: Componente electronice
7) Modulul: Generatoare
8) Modulul: Instalaia electric a unui automobil
9) Modulul: Bazele sistemelor de comand
10) Modulul: Programarea i instalarea componentelor hard i soft
11) Modulul: Msurare i aparate de msur
12) Modulul: Instruciuni în întreprinderi – comportamentul în situaii de pericol
13) Modulul: Sigurana la locul de munc / Protecia muncii
14) Modulul: Comunicarea intern în cadrul întreprinderii
15) Modulul: Standarde referitoare la mediul înconjurtor
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Modulul: „Standarde referitoare la mediul înconjurtor“ se adreseaz tehnicienilor i
inginerilor din Germania i România care cunosc atât limba german cât i român.
Modulul nu este un curs de limb, ci un modul de pregtire profesional. Premisele
de la care se pornete sunt cunotine de limb german la nivelul B1 din Cadrul de
Referin European. Limba român este considerat limb matern. În cadrul acestui
plan curricular exist un test de limb atât pentru limba german, cât i pentru limba
român.
Modulul este conceput în aa fel, încât s poat fi aplicat într-o întreprindere.
Dureaz 90 de minute i poate constitui o unitate de învare în cadrul pregtirii
profesionale. Pe parcursul celor 90 de minute se rezolv exerciii practice. Modulul
poate fi reluat de mai multe ori, iar exerciile pot fi modificate, eventual scurtate.
Modulul este format din :
- Introducere, clarificarea conceptului de „standarde referitoare la mdiul
înconjurtor
- exerciii i sarcini de lucru
- materiale i documente auxiliare
- vocabularde specialitate
- bibliografie
Recomandri pentru formatori:
-

Formatorul trebuie s stabileasc o durat fix de lucru (60-90 minute)
pentru predarea coninuturilor;
Formatorul are la dispoziie informaiile din capitolul "Coninuturile de
învare;
Paricipanii pot primi informaiile din anexe care conin bazele teoretice i
definiiile;
Dup introducerea în tem se poate trece la exerciii;
Dup terminarea i evaluarea exerciilor urmeaz un rezumat care conine,
de asemeneam, trimiteri la alte aplicaii practice;

Ca materiale auxiliare se recomand hârtie, creioane, tabl i flipchart.
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Informaii didactice pentru formatori
Modulul este bilingv german-român. Scopul este de a preda informaii legate de
bazele pregtirii mecatronistului în Germania i România i îmbogirea vocabularului
de specialitate în întreprinderile bilingve din România i Germania.
Prin modulul acesta se transmit cunotine de vocabularatât în german cât i în
român, care apoi poate fi folosit ca vocabular activ de specialitate.
Din punct de vedere didactic, modulul se bazeaz pe metoda comunicativ. Textele
de specialitate reprezint un punct de pornire atât pentru exerciii, care urmresc
dezvoltarea competenelor comunicative, cât i pentru aplicarea resp. acumularea
cunotinelor.
Modulul se adreseaz din punct de vedere didactic tehnicienilor i inginerilor bilingvi
i urmrete dezvoltarea deprinderilor lingvistice prin metoda „task-based-learning“,
ceea ce presupune „învarea axat pe îndeplinirea sarcinilor lingvistice“ în situaii
lingvistice concrete i care se bazeaz pe metoda „full immersion“.
Pentru aplicarea acestui modul este necesar ca formatorul s stpâneasc destul de
bine ambele limbi int ale proiectului, resp. româna i germana. Formatorul ar trebui
s aib cunotine la nivelul B2 sau C1 conform Cadrului de Referin European.
Exist i alternativa ca modulul s fie predat de ctre doi formatori. În acest caz, o
persoan pred în limba german, iar cealalt în limba român.
În urma pilotrii modulului se recomand a nu se amesteca cele dou limbi în cadrul
aceleiai propoziii. Înainte de a se trece la o alt limb, o structur dintr-o anumit
limb trebuie s fie complet din punct de vedere sintactic i lexical. În orice caz
TREBUIE evitat amestecarea codurilor lingvistice. În cazul în care un anumit termen
este necunoscut într-una din limbi, se recomand parafrazarea termenului respectiv.
În cele din urm, formatorul va fi cel care va traduce corect cuvântul i îl va nota pe
flipchart.
Se recomand ca modulul s fie parcurs într-o ordine logic, fie în secvene stabilite
în funcie de scopul fixat de formator. Fiecare parte va fi predat într-o singur limb.
Apoi urmeaz repetarea prii predate în cealalt limb. Desigur c este mai bine ca
formatorul s înceap cu limba pe care o tie mai bine. În România, aceast limb va
fi, de obicei, limba român, iar în Germania limba german. La recapitulare se va
pune accentul pe predarea termenilor i pe limbajului de specialitate.
Întrebrile se formuleaz mereu în limba de predare, ceea ce înseamn: dac limba
de predare este româna, întrebrile vor fi în limba român. Rspunsurile vor fi în
limba român, chiar dac este vorba de probleme legate de locul de munc german.
Propunem urmtorul demers:
-

Introducere în tematic în limba 1 i limba 2
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-

Rspunsuri la întrebri legate de vocabular (rspunsurile se vor da mereu
în limba în care s-a formulat întrebarea!)
Predarea cunotinelor de specialitate în limba 1 i în limba 2
Rspunsuri la întrebri legate de vocabular (rspunsurile se vor da mereu
în limba în care s-a formulat întrebarea!)
Exerciii în limba 1 i în limba 2
Concluzii / evaluare în limba 1 i în limba 2
Observaii ale formatorului referitoare la probleme deosebite legate de
limb i de coninut.

Experiena a demonstrat c modulul predat în ambele limbi a dus la rezultate mai
bune i a permis o mai bun asimilare a vocabularului de specialitate, dac acesta
era predat în context profesional, permiând compararea celor dou limbi.
În funcie de calificarea lingvistic a formatorului, greelile trebuie corectate în limba
int i nu se va explica niciodat o structur gramatical a unei limbi cu ajutorul altei
limbi. În cazul de fa, nu se va folosi în România limba român pentru a se explica
greeli fcute în limba german.
Tot experiena a artat c aceste module de formare bilingv pentru mecatroniti nu
pot fi susinute de un formator care are deficiene serioase de limb. Dac acesta are
nivelul B2 pentru una din limbi i nivelul A1 pentru cealalt limb, planul curricular
bilingv nu poate fi folosit. Cadrele de specialitate trebuie s urmeze mai întâi cursuri
generale de limb, pentru a atinge la ambele limbi nivelul B1 conform Cadrului de
Referin European. Exist teste de evaluare iniial pentru limbile german i
român.
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Coninuturi:

Modulul 15: Standarde referitoare la mediul
înconjurtor
Begriffsbestimmung

Exerciii
1. Iat un fragment dintr-un dicionar. Aici gsii definiia standardelor mediului
înconjurtor. Citii-le i cutai apoi o definiie în limba român într-un dicionar
sau într-unul online.
[FOLOSIREA DICIONARULUI DE SPECIALITATE]
Umweltstandards,
quantifizierbare
Einzelziele
der
Umweltpolitik.
Umweltstandards beruhen auf zwei sach- und fachgerechten Bewertungen: dem
Schutzwürdigkeitsprofil, das Schutzziele vorgibt, und dem Gefährdungsprofil, das
Gefährdungen dieser Schutzziele einschätzt. Umweltstandards werden nach
Schutzstandards
(Schädlichkeitsschwellen)
und
Vorsorgestandards
unterschieden. Instrumente zur Festsetzung von Umweltstandards sind
Verwaltungsvorschriften, z.B. technische Anleitungen, sowie Regelwerke wie DINNormen, VDI-Vorschriften und allgemein anerkannte Regeln der Technik.
Umweltstandards werden für einzelne Sektionen des Umweltschutzes wie
Bodenschutz, Gewässerschutz und Luftreinhaltung festgelegt und zunehmend
auch
als
sektorübergreifende
Zieldefinition
(z.B.
bei
der
Umweltverträglichkeitsprüfung) gefordert.
(Meyers Lexikon online)

2. a). Citii urmtorul text în limba român i subliniai avantajele care reies din
introducerea standardelor europene pentru mediul înconjurtor în România.
b) Trecei-le în tabelul de mai jos i dai câte un argument pentru fiecare opiune.
[ÎNELEGEREA TEXTULUI CITIT + EXTRAGEREA CUVINTELOR
CHEIE I A IDEILOR PRINCIPALE]
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
….

Vorteil

Argument
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Avantajele utilizrii standardelor
Uniunii Europene pentru România
Participarea la elaborarea standardelor europene este deschis tuturor prilor
interesate în elaborarea unui anumit standard, necesar în activitatea proprie, acetia
putând contribui la realizarea efectiv a acestuia.
Este foarte important de tiut c:
 Peste 16 000 de standarde europene au fost adoptate de România pân la
sfâritul anului 2004 reprezentând practic întreaga colecie de standarde a
organizaiilor europene de standardizare.
 Ritmul de adoptare al standardelor europene de ctre organismele naionale de
standardizare este corespunzator. Standardele europene sunt prezente în viaa
de zi cu zi.
Pentru România standardele europene adoptate reprezint:

Garania unui mediu înconjurtor curat i sntos.
Standardele sunt utilizate pentru a msura calitatea apei i aerului, pentru a controla
nivelurile de poluare i emisiile de zgomot. Aplicarea standardelor contribuie la
funcionarea corect a sistemelor de depozitare a deeurilor i la scderea polurii.
Sigurana consumului unor alimente de bun calitate
Standardele ajut la prevenirea contaminrii alimentelor prin descrierea metodelor de
msurare pentru substane potenial periculoase.
Instrument de meninerea unei economii prospere i a unei diversiti de
produse.
Standardele ca principal mijloc al globalizrii îmbuntesc circulaia bunurilor i
serviciilor Pieei Unice în Europa.
Pentru a avea un mediu de lucru sigur.
Standardele specific cerine care contribuie la asigurarea condiiilor de lucru, a
securitii muncii în vederea prevenirii i evitrii accidentelor.
Pentru a asigura o via sntoas copiilor notri.
Standardele europene susin protecia sntii i sigurana copiilor prin specificarea
cerinelor de securitate pentru jucrii sau hainele care le poart. Spre exemplu,
jucriile trebuie s nu conin materiale toxice, s nu aib muchii ascuite i s nu
prezinte alte pericole ascunse pentru a preveni posibile accidente.
Utilizarea standardelor europene contribuie la:




înlturarea barierelor comerciale;
creterea competitivitii;
armonizare tehnic.
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Folosirea unor produse conforme cu standardele în vigoare constituie o
garanie pentru:





Asigurarea unei eficiene economice sporite;
Protejarea consumatorilor europeni;
Protecia mediului;
Facilitarea comerului pe pieele europene

Avantajele utilizrii standardelor europene se regsesc în:
 legislaie;
 creterea competitivitii în industrie;
 facilitarea schimburilor comerciale;
 reducerea costurilor tranziiei;
 îmbuntirea gradului de securitate a persoanelor i mediului înconjurtor;
 îmbuntirea managementului organizaiei;
 alinierea produselor româneti la produsele europene.
Standardizarea are un rol important ca principal instrument pentru schimburi
comerciale deoarece permite:
- Dezvoltarea pieelor prin armonizarea regulilor i practicilor i prin înlturarea
barierelor tehnice în calea comerului;
- Clarificarea tranzaciilor prin ajutorul dat la definirea necesitilor, prin optimizarea
relaiilor clieni/furnizori, prin existena unui referenial pentru valorificarea produselor
i serviciilor;
- Facilitarea dezvoltrii economice prin raionalizarea produciei datorit gestionrii
caracteristicilor produselor pentru asigurarea satisfaciei consumatorilor.
Preluarea Directivelor Europene suport pentru legislaia naional.
La nivel european, libera circulaie a mrfurilor a determinat apariia unei noi strategii
i tehnici de reglementare (Noua Abordare). Aceasta a fost instrumentul care a
deschis piaa unic i a permis introducerea pe pia a noilor produse în condiii de
securitate.
Noua abordare definete cerinele eseniale prin directive care prezint concepte
foarte generale ce pot fi realizate în practic prin respectarea unuia sau mai multor
standarde.
Directivele europene au fost transpuse în legislaia român prin Hotrâri de Guvern
asociate cu Ordine ale Minitrilor de resort care aprob listele standardelor române
care adopt standardele europene armonizate referitoare la domeniul directivei.
În România au fost adoptate de ctre ASRO toate standardele europene armonizate,
cea mai mare parte din acestea fiind adoptate prin metoda traducerii în limba
român.
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2. Explicai-i unui coleg sau unei colege din Germania standardele referitoare la
mediul înconjurtor care sunt dup prerea dumneavoastr importante pentru
firma sau pentru domeniul în care lucrai.
Folosii vocabularul din lista de mai jos:
[PREZENTARE ORAL,

ARGUMENTARE CU AJUTORUL VOCABULARULUI DAT]

Seine Meinung sagen:
Ich bin der Meinung dass….
Ich meine/ ich glaube/ ich finde, dass ….
Ich behaupte, dass
Ich habe den Eindruck, dass
Ich bin der Ansicht, dass…
Eine gegenteilige Meinung ausdrücken
dagegen/im Gegensatz dazu…
zwar … aber
doch/jedoch…
einerseits … andererseits
trotzdem … / obwohl

4. a) Citii textul german pentru a afla care sunt informaiile principale.
b) Comparai rezultatele în grup, iar apoi în plen.
[CITIT DETALIAT + COMPARAREA INFORMAIILOR
DIN TEXTE ÎN LIMBI DIFERITE]
EU-Erweiterung und Umweltstandards
Seit 1. Jänner 2007 hat die Europäische Union zwei neue Mitglieder
Die Erfahrungen der Vergangenheit haben schon des öfteren gezeigt, dass
Umwelteinflüsse, denen wir ausgesetzt sind, nicht vor politischen Grenzen halt
machen. Besonders vor dem Hintergrund von Globalisierung und wirtschaftlichem
Umbruch in Europa ist dafür Sorge zu tragen, dass das erhoffte
Wirtschaftswachstum nicht zu Lasten der Umwelt und der Gesundheit geht.
Daher ist aus chemikalienpolitischer Sicht ein einheitliches, abgestimmtes und
koordiniertes Vorgehen in Europa besonders für Österreich zu begrüßen, da es nun
auch auf die Chemikaliengesetzgebung und Vollzug der Nachbarländer einen
gewissen Einfluss hat.
Während die institutionelle Veränderung mit einem Stichtag festgelegt werden kann,
hat sich die Struktur Europas bereits seit der Ostöffnung im Jahr 1989 schrittweise
gewandelt. Und dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen.
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Nach ihrer Aufnahme in die EU geht in den neuen Mitgliedstaaten Rumänien und
Bulgarien der Anpassungsprozess unvermindert weiter. Die Staatssysteme arbeiten
bereits nach den EU-Kriterien, jedoch gilt es vielerorts noch einige Hürden zu
überwinden.
Die Einführung der EU-Umweltpolitik wird in den neuen Mitgliedstaaten einen
wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der
reichhaltigen biologischen Vielfalt leisten und dadurch längerfristig allen
Mitgliedstaaten zugute kommen. Das bedeutet auch, dass Europa als Ganzes
besser für die Bewältigung der globalen Umweltbedrohungen wie Abbau der
Ozonschicht und Klimaänderung gerüstet sein wird.
Hilfestellung aus Österreich
Der Aufbau entsprechender Behörden-Strukturen inklusive Etablierung und Schulung
des nötigen Personals ist eine Voraussetzung, um den hohen Standard der
Chemikaliensicherheit der Europäischen Union beizubehalten.
Das Umweltbundesamt leistet dazu einen aktiven Beitrag:
Auf Anregung des österreichischen Umweltbundesamt konnten bereits geraume Zeit
vor dem Beitritt VertreterInnen der damaligen Beitrittsländer an EU-Sitzungen
teilnehmen, sofern keine vertraulichen Inhalte besprochen wurden. Das ermöglichte
den Behördenvertretern dieser Länder ein langsames Hineinwachsen in die neuen
Aufgabengebiete.
Die Übernahme aller rechtlichen Vorschriften der EU in Form von nationalen
Gesetzen und Verordnungen ist noch nicht in allen neuen Mitgliedstaaten
abgeschlossen. Expertinnen und Experten des Umweltbundesamt sind auch
weiterhin bemüht, das verantwortliche Personal auszubilden und längerfristig zu
beraten.
Hintergründe
Um der Union beitreten zu können, müssen die betreffenden Länder bestimmte
wirtschaftliche und politische Bedingungen, die sogenannten "Kopenhagener
Kriterien", erfüllen. Ein zukünftiges Mitgliedsland hat demnachfolgende
Voraussetzungen zu erfüllen:
• eine stabile Demokratie, die Achtung vor Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit,
sowie Schutz von Minderheiten beinhaltet
• eine funktionierende Marktwirtschaft
• die Übernahme der gemeinschaftlichen Regeln, Standards und Politiken, die die
Gesamtheit des EU Rechts darstellen
Positive Auswirkungen auf den Umweltschutz
Mit der Aufnahme von 2 weiteren Ländern in die Europäische Union am 1. Jänner
2007 - Rumänien und Bulgarien – kamen 30 Millionen Menschen zur EU hinzu.
Beide Länder können zur Gestaltung der Außen- und Sicherheitspolitik der EU
beitragen – Rumänien als Brücke nach Osteuropa inklusive Moldawien und
Bulgarien als Schnittstelle zum Balkanraum und Schwarzen Meer.
Wie in vielen anderen Bereichen hat der Erweiterungsprozess auch für den
Umweltschutz eine positive Auswirkung, da die Industrie – vor allem in den früheren
kommunistischen Ländern – ihre Leistung verbessern und strikte europäische
Umweltstandards einhalten muss. Olli Rehn, der Kommissar für die Erweiterung,
meinte dazu: „Der EU-Beitritt wird für das tägliche Leben der Bürger konkrete
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Verbesserungen bringen – wie etwa sichere Nahrungsmittel, eine größere Sauberkeit
der Umwelt und bessere Straßen."
Die EU vereint unterschiedliche Kulturen und fördert die Vielfalt, während es
gleichzeitig einen Prozess der Harmonisierung auf den Gebieten der Wirtschaft,
Politik und Demokratie gibt. Alle europäischen Bürger haben bestimmte Rechte –
unter anderem das Recht auf eine saubere Umwelt und ein gesundes Leben. Das
Umweltbundesamt ist - gemeinsam mit anderen österreichischen und europäischen
Institutionen - beständig bestrebt, zur Verteidigung dieser Rechte einen Beitrag zu
leisten.

5. a) Citii textul de mai jos i dai o definiie pentru noiunea de standarde sociale i
cele referitoare la mediul înconjurtor.
b) Care dintre aspectele din tabelul de mai jos este mai important pentru
dumneavoastr? Alegei din fiecare domeniu câte unul i argumentai.
[DEPRINDERI COMBINATE: ÎNELEGEREA TEXTULUI CITIT
I CLARIFICARA ORAL A NOIUNILOR]
Sozial- und Umweltstandards im Kontext von
„Corporate Social Responsibility“
Johannes Wallacher
Die Umsetzung von Sozial- und Umweltstandards ist Teil der Debatte um die
gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, die in den letzten Jahren unter
der Bezeichnung „Corporate Social Responsibility“ geführt wird.
Was den Wirkungsbereich der Unternehmensverantwortung angeht, so ist klar, dass
die Frage von Sozial- und Umweltstandards die unmittelbare Geschäftstätigkeit
betrifft und nicht ein Anhängsel des eigentlichen Kerngeschäfts ist, das an die
Marketing- oder Public-Relations-Abteilungen delegiert werden kann. Daraus folgt
zunächst, dass es bei Corporate Social Responsibility darum geht, die eigentliche
Unternehmenstätigkeit in ihrer Wechselbeziehung zu den davon betroffenen
Menschen und Institutionen. , d.h. den Anspruchsträgern in den Blick zu nehmen,
und zwar sowohl zu den internen (v.a. Mitarbeiter, Eigentümer) als auch zu den
externen (d.h. Kunden, Lieferanten, Gesellschaft, Politik). Ohne näher darauf
eingehen zu können, sei jedoch bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es
angesichts der zunehmend komplexen Organisation von arbeitsteiligen
Produktionsabläufen und weit verzweigten Zuliefererketten keineswegs trivial ist, zu
bestimmen, wo der Einflussbereich eines Unternehmens anfängt und wo er endet.
Die Bestimmung dieser „Spheres of Influence“ ist daher eine der bleibenden
Herausforderungen von Corporate Social Responsibility.
Darüber hinaus gilt es die eigentlich ethisch bedeutsame Frage nach dem Inhalt, der
Motivation und der Begründung von Unternehmensverantwortung anzugehen. Hier
lassen sich ganz unterschiedliche Sichtweisen unterscheiden.
„The Social Responsibility of business is to increase its profits“
Ein auch in zeitlicher Hinsicht erstes Verständnis geht auf den kürzlich verstorbenen
Ökonomen Milton Friedman zurück, den Begründer der berühmten liberalen Schule
Bila-Train in practice – Planul cadru de formare bilingv în meseria de mecatronist în Germania i România
Bazele formrii profesionale în mecatronic – GE-RO:
Modulul 15: Standarde referitoare la mediul înconjurtor

12

der Chicagoer Monetaristen. Er hat 1972, als zunächst in den USA der Ruf nach
Unternehmensethik lauter wurde und auch in der Öffentlichkeit zu vernehmen war,
die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen auf die
griffige Formel gebracht hat:
Das Corporate Responsibility Rating setzt sich aus zwei grundlegenden
Bestandteilen - dem Environmental Rating und dem Social Rating - zusammen.
Die wichtigsten Untersuchungskriterien in diesen Bereichen sind:
Social rating
1 Mitarbeiter & Zulieferer
– Vereinigungsfreiheit
– Work-life Balance
– Arbeitsplatzsicherheit
– Sicherheit und Gesundheit
– Gleichberechtigung

Environmental rating
1 Umweltmanagement
– Umweltpolitik
– Umweltmanagementsystem
– Berichterstattung
– Klimastrategie

2 Gesellschaft &
Produktverantwortung
– Menschenrechte
– gesellschaftliches Engagement
– Steuern und Subventionen
– Produktverantwortung

2 Produkte & Dienstleistungen
Produkt- und
Dienstleistungsgestaltung
(branchenspezifisch), z.B.
– Lebenszyklusanalysen
– Langlebigkeit
– Materialien und Substanzen
– Energieeffizienz

3 Corporate Governance &
Business Ethics
– Unabhängigkeit von Vorstand
und Aufsichtsgremien
– Aktionärsrechte
– Vorstandsvergütung
– Aktionärsstruktur
– faire Geschäftspraktiken

3 Öko-Effizienz
– Energieverbrauch
–Wasserverbrauch
– Emissionen
– Abfall

Abb. 2: Untersuchungskriterien des Corporate Responsibility Ratings

Während des Ratingprozesses wird dabei großer Wert auf eine umfassende
Kooperation mit den bewerteten Unternehmen sowie die Einbeziehung zentraler
Anspruchsgruppen gelegt. Dieses Vorgehen soll die Neutralität und die notwendige
inhaltliche Tiefe der Bewertung sicherstellen. Die Unternehmen erhalten dabei die
Möglichkeit, in diversen die vorläufigen Ergebnisse zu kommentieren und zu
ergänzen. Abschließend unterziehen die Analysten diese Ergänzungen einer
Plausibilitätsprüfung.

6. Combinai urmtoarele noiuni pe baza textului de mai sus!
[COMBINAREA NOIUNILOR]
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a. Verantwortung von Unternehmen
b. Corporate Social Responsibility
c. Unternehmensethik

d. Feedbackschleifen

1. die Frage nach der
gesellschaftlichen Verantwortung von
Unternehmen
2. Möglichkeit, in diversen die
vorläufigen Ergebnisse zu
kommentieren und zu ergänzen.
3. Unternehmenstätigkeit , die
Menschen und Institutionen betrifft
Bestimmung der Einflusssphären
eines Unternehmens
4. Umsetzung von Sozial- und
Umweltstandards

7. a) Explicai-i unui oaspete german deciziile guvernului român referitoare la mediul
înconjurtor. Facei un rezumat în limba german al celor 8 puncte principale.
b) Care dintre aspectele referitoare la standardele sociale i la mediul înconjurtor
se regsesc atât în textul german, cât i cel român?
[CITIT DETALIAT + EXTRAGEREA INFORMAIILOR PRINCIPALE
CU AJUTORUL CUVINTELOR CHEIE; MONOLOG ÎN CEALALT LIMB]

Program de Guvernare 2005-2008
Politica privind protecia mediului înconjurtor
inând cont c un mediu sntos este esenial pentru asigurarea prosperitii i
calitii vieii i de realitatea c daunele i costurile produse de poluare i schimbri
climatice sunt considerabile, Guvernul României promoveaz conceptul de decuplare a impactului i degradrii mediului de creterea economic prin promovarea
eco-eficienei i prin interpretarea standardelor ridicate de protecia mediului ca o
provocare spre inovaie, crearea de noi piee i oportuniti de afaceri.
Având ca obiective principale întrirea structurilor administrative, ca element de baz
pentru construirea unui sistem solid de management de mediu i contribuia la
dezvoltarea durabil, activitatea Guvernului României în acest domeniu se va
concentra pe urmtoarelor prioriti:

RUMÄNISCH
o Integrarea politicii de mediu în
elaborarea i aplicarea politicilor
sectoriale i regionale;
o Evaluarea strii actuale a
factorilor de mediu i
fundamentarea unei strategii de
dezvoltare pe termen lung în
domeniul mediului, al resurselor
regenerabile i neregenerabile;
o Întrirea capacitii instituionale
în domeniul mediului;

DEUTSCH
o ………………………………………;
o ……………………………………….;

o ………………………………………..;
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o Ameliorarea calitii factorilor de
mediu în zonele urbane i rurale;
o Extinderea reelei naionale de arii
protejate i rezervaii naturale,
reabilitarea infrastructurii costiere
a litoralului românesc,
redimensionarea ecologic i
economic a Deltei Dunrii;
o Întrirea parteneriatului
transfrontalier i internaional cu
instituiile similare din alte ri în
scopul monitorizrii stadiului de
implementare a înelegerilor
internaionale;
o Elaborarea strategiilor de
protejare a cetenilor împotriva
calamitilor naturale, accidentelor
ecologice i expunerii în zone cu
risc ecologic;
o Întrirea parteneriatului cu
organizaiile neguvernamentale în
procesul de elaborare i aplicare
a politicilor publice în domeniu.

o ………………………………………..;
o ………………………………………..;

o ……………………………………….;

o ……………………………………..;

o ……………………………………...

Rezolvri
6. a-4; b-3; c-1; d-2
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Obiectivele învrii:
Obiectivele acestui modul sunt urmtoarele:
- Introducere, clarificarea conceptului de „standarde referitoare la mdiul
înconjurtor
- standarde europene
- legtura cu propriul loc de munc
- politica mediului înconjurtor
- exerciii i sarcini de lucru
- materiale i documente auxiliare
- vocabularde specialitate
- bibliografie
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Plan de lucru:
Acest modul const într-o unitate de lucru de 90 de minute. Modulul poate fi reluat,
iar exerciiile pot fi variate.
Timp (în minute)
Coninuturi

Materiale auxiliare

1-2

Salut în limba german i în
limba român

3-13

Introducere în tema: Standarde
referitoare la mediul înconjurtor
cu definiii i explicaii în limba
german
Introducere în tema: Standarde
referitoare la mediul înconjurtor
cu definiii i explicaii în limba
român
Detalii tehnice i reglementri în
limba german

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

36-46

Detalii tehnice i reglementri în
limba român

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

47-57

Întrebri i rspunsuri în limba
german i în limba român

58-68

Exerciii aplicative
german

în

limba -

activitate în grup
activitate în parteneriat
activitate individual

69-75

Exerciii
român

în

limba -

activitate în grup
activitate în parteneriat
activitate individual

76-85

Scurt discuie a rezultatelor (în
UNA din limbile alese de ctre
formator)

86-90

Scurt discuie final, evaluare,
concluzie (în UNA din limbile
alese de ctre formator)

14-24

25-35

aplicative
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Materiale auxiliare pentru formatori
Materiale suplimentare pentru acest modul gsii in lista bibliografic din anex.

Vocabular de specialitate specific modulului
Rumänisch
activitatea întreprinderii
ameninri asupra mediului înconjurtor
analiz a unui ciclu vital
armonizare
calitatea unui stat de drept constituional
comunitar
criterii de analiz/analizare
curenie
dispoziie, ordin, ordonan
drepturile omului
economie de pia
efect, aciune
eficien energetic
etica întreprinderilor
furnizor
furnizor; firm care livreaz/furnizeaz
influene asupra mediului înconjurtor
juridic, legal
modificare climatic
Oficiul Federal al Mediului
politica de mediu a UE
politic de securitate
reducere, diminuare; descompunere,
dezintegrare
reglementare, ordin, instruciune
sigurana substanelor chimice
specific domeniului/sectorului de activitate
standarde de mediu
strat de ozon
strategie folosit în domeniul climatic
substan
subvenie
ar membr

Deutsch
Unternehmenstätigkeit, die
Umweltbedrohungen, die (Pl.)
Lebenszyklusanalyse, die
Harmonisierung, die
Rechtsstaatlichkeit, die
gemeinschaftlich
Untersuchungskriterien, die (Pl.)
Sauberkeit, die
Verordnung, die
Menschenrechte, die (Pl.)
Marktwirtschaft, die
Auswirkung, die
Energieeffizienz, die
Unternehmensethik, die
Lieferant, der
Zulieferer, der
Umwelteinflüsse, die (Pl.)
rechtlich
Klimaänderung, die
Umweltbundesamt, das
EU-Umweltpolitik, die
Sicherheitspolitik, die
Abbau, der
Vorschrift, die
Chemikaliensicherheit, die
branchenspezifisch
Umweltstandards, die (Pl.)
Ozonschicht, die
Klimastrategie, die
Substanz, die
Subvention, die
Mitgliedsland, das
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