
CARE VA FI REZULTATUL PROIECTULUI?

Proiectul “Pârghii de Acțiune 
pentru Transformare Susten-
abilă” va oferi cunoștințe 
despre rolul restructurării 
instituționale, a conectării 
oamenilor cu mediul 
înconjurător și despre �uxului 
de cunoștințe în sprijinul 
sustenabilității. În plus, dorim 
să punem la dispoziția 
localnicilor și a instituțiilor 
locale toate cunoștințele
generate prin această cercetare 
transdisciplinară. Acest lucru va 
� realizat prin abordarea 
bottom-up, de la cetățenii de la 
nivel local până la responsabili-
zarea comunităților. 

Dorim să punem bazele unei 
transformări locale sustenabile 
(ex. La nivel de sat transil-
vănean). Aspirăm să 
contribuim ca și parteneri 
activi la eforturile crescute ale 
ONG-urilor din Transilvania, a 
instituțiilor locale, regionale și 
a tuturor celor interesați în a 
declanșa un impuls către o
transformare societală de care 
să bene�cieze comunitățile
locale și cele rurale. Scopul 
�nal este ca prin această
abordare transdisciplinară să 
contribuim la îmbunătățirea
semni�cativă a relației omului 
cu mediul său. .

Ce facem în Transilvania?

PÂRGHII DE ACȚIUNE 
PENTRU TRANSFORMARE

SUSTENABILĂ

Proiect
de

Cercetare

Website-ul proiectului: 
www.leveragepoints.org 

În timp ce în general este acceptat faptul că 
actualul mod de tratare a biosferei este 
nesustenabil pe termen lung, amenințând 
integritatea Planetei, a societății și a mediului său 
natural, analizele și studiile recente sugerează că 
intervențiile imediate nu sunt su�ciente pentru a 
remedia problema sustenabilității. Multe 
intervenții tratează simptomele și nu cauzele 
acestora, iar una dintre provocările mari ale 
societății noastre este de a înțelege cum se poate 
facilita transformarea sistemelor social-ecologice 
astfel încât să devină sustenabile .

Leuphana University
Scharnhorststraße, 1
21335 Lüneburg, Germany

Studiul de caz transdisciplinar va implica părțile 
interesate de la nivel local, practicieni din 
domeniu, precum și factorii de decizie, a�ați toți 
pe picior de egalitate. Accentul se pune pe (1) 
dezvoltarea în comun a întrebărilor de
cercetare, precum și pe (2) producerea în comun a
cunoștințelor orientate înspre soluții, care ulterior 
vor contribui la dezvoltarea strategiilor practice de 
rezolvarea a problemelor de sustenabilitate.

Studiul de caz va porni de la identi�carea unor 
probleme concrete apărute la nivel local (e.x. 
administrarea pășunilor comunale, analiza 
impactului proiectelor energetice locale, risipa 
alimentară și managementul alimentar, relația 
dintre micii producători și consumatori etc.). 
Suntem interesați să lucrăm cu cetățenii de la nivel

local, nu doar ca și 
furnizori de informații și 
cunoștințe, ci ca 
participanți activi în 
cadrul cercetării 
noastre, conform 
intereselor și 
cunoștințelor lor, în �nal 
scopul �ind acela ca
ei sa devină coautori la 
soluțiile pe care le vom 
identi�ca împreună cu 
privire la problemele de 
sustenabilitate.
Actuala noastră 
activitate de cercetare 

continuă
cercetarea desfășurată într-un proiect anterior. Mai 
multe informații despre acest proiect găsiți 
accesând următorul 
link: https://peisajesustenabile.wordpress.com/

Pentru întrebări generale 
privind proiectul “Pârghii de
Acțiune pentru Transformare 
Sustenabilă”  vă rugăm să
contactați: 

Dr Dave Abson: 
abson@uni-leuphana.de

Pentru întrebări privind studiul 
de caz din Transilvania vă 
rugăm să contactați:

Andra Ioana Milcu: 
milcu@leuphana.de

Ioana Alexandra Dușe: 
duse@leuphana.de



Durata Proiectului

Mai 2015- Mai 2019 
(4 ani)

Unde se desfășoară 
Cercetarea?

Munca de teren se desfășoară 
în două regiuni: Transilvania 
(România) și Saxonia 
Inferioară (Germania).

Cercetarea fundamental empirică

Cercetarea transdisciplinară

SCOPUL  NOSTRU

În contrast, cercetarea transdisciplinară se 
poziționează la interfața dintre știință și societate – 
ca și construct. Este o modalitate practică de a 
aborda problemele de sustenabilitate din prezent, 
pentru a înțelege în mod real cum pot funcționa 
într-un context local aceste puncte și pârghii de 
acțiune.

PÂRGHII DE ACȚIUNE

TEME DE CERCETARE

Cum se pot RESTRUCTURA 
instituțiile?

Cum se pot RECONECTA oamenii 
cu mediul înconjurător/natura 
prin prisma experiențelor trăite, 
spiritual și �zic?

Cum se pot REGÂNDI căile prin 
care se creează, se folosește și 
se implementează cunoașterea 
despre sustenabilitate? 

Suntem interesați să studiem relația sistemică 
dintre om și mediul înconjurător: sistemul 
social-ecologic. Vrem să știm cum pot � 
transformate sistemele social-ecologice centrate 
pe hrană și energie, astfel încât să devină mai 
sustenabile. Pe lângă a înțelege cum s-au schimbat 
sistemele de-lungul timpului, ne dorim să 
înțelegem de ce și cum pot � create așa numitele 
oportunități pentru schimbare și să subliniem cum 
pot � operate aceste schimbări spre 
sustenabilitate. Pentru a înțelege aceste aspecte, 
pornim de la cadrul teoretic a lui Donella 
Meadows. Bazându-ne pe cunoștințele provenite 
din gândirea sistemică și pe cercetarea 
transdiciplinară din domeniul sustenabilității 
orientată pe soluții concrete, prezentul proiect de 
cercetare urmărește să analizeze așa numitele 
“pârghii de acțiune” (trad.eng.”Leverage Points”).
Aceste pârghii de acțiune reprezintă proprietăți 
ale sistemului unde o mică schimbare poate 
conduce la schimbări fundamentale în cadrul 
sistemului, afectând întreg sistemul în ansamblul 
său.

Proiectul va studia cum pot � transformate 
sistemele social-ecologice complexe prin trei 
pârghii de acțiune:

Suntem interesați în mod special de sistemele 
social-ecologice centrate pe hrană și alimentație, 
precum și pe cele de energie (în special energia 
tehnologiilor regenerabile). Tema hranei include 
aspecte precum agricultura convențională vs. cea 
organică, risipa alimentară sau lanțuri de 
aprovizionare scurte vs. lungi. Tema energiei 
include aspecte privind tranziția către energie 
regenerabilă și fracturarea hidraulică (trad. eng. 
“fracking”).

CUM LUCRĂM?
Activitatea noastră include atât cercetare 
fundamental empirică, cât și transdisciplinară.

Studierea sistematică a cazurilor, a surselor de date 
și/sau a fenomenelor este realizată folosind 
metode de cercetare științi�ce.CINE SUNTEM NOI?

Acest proiect a fost inițiat de 8 profesori universitari din 
cadrul Facultății de Sustenabilitate, de la Universitatea 
Leuphana, din Germania. În proiect sunt implicați 8 
doctoranzi și 4 post-doctoranzi din: Germania, România, 
Australia, Statele Unite ale Americii, Canada, Africa de 
Sud, Regatul Unit al Marii Britanii, Austria, Olanda, 
Finlanda. Expertiza echipei noastre se centrează în jurul 
cercetării transdisciplinare a sustenabilității, a 
guvernanței sustenabile, a politicilor publice, a 
psihologiei mediului, a dreptului public și a ecologiei.


