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Această fișă a postului a fost elaborată în cadrul proiectelor NBS Faza 2 și STE(A)M IT. Proiectul-pilot NBS a fost inițiat și finanțat de Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare a Comisiei Europene. 
European Schoolnet monitorizează procesul de intervievare și creare a fișelor NBS, cu sprijinul VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en). Activitatea prezentată în acest document a primit finanțare 
și din partea programului ERASMUS+ al Uniunii Europene, în proiectul STE(A)M IT (acordul de subvenționare 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), coordonat de European Schoolnet. 
Conținutul acestui document reprezintă este responsabilitatea exclusivă a organizatorului și nu reprezintă opinia Uniunii Europene sau a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură, 
care nu sunt responsabile pentru modul în care pot fi folosite informațiile din document. 

 
Fișa postului: cercetător în soluții bazate pe natură  

Sunt inginer de mediu cu doctorat în biotehnologie. Lucrez în calitate de cercetătoare la CIIMAR - Centrul 
interdisciplinar pentru cercetări marine și de mediu, în domeniul soluțiilor bazate pe natură (NBS). Sunt 
profesor invitat la Universitatea Saint Joseph (Macao, China) și la Universitatea din Porto (Portugalia). 
De la începuturile carierei, integrez proiecte legate de NBS în diferite contexte. Recent, am participat la 
proiectele „Structuri igienico-sanitare ecologice și integrate - ECOSAN”, „Soluții bazate pe natură pentru 
un Macao mai curat și mai sigur” și „COST Action CA17133 - Implementarea soluțiilor bazate pe natură 
pentru crearea unui oraș circular plin de resurse”. De asemenea, am participat la mai multe proiecte 
legate de educație pentru sustenabilitate. Sunt membru important și în consiliul Ordinului Inginerilor 
(regiunea nord) și vicepreședinte al Asociației naționale portugheze a acoperișurilor verzi. Am un rol 
activ în educația pentru mediu și în relațiile cu asociații, companii și autorități, legat de NBS și acțiuni de 
combatere a schimbărilor climatice și de adaptare la efectele acestora.   

 

 

Domeniul meu de activitate, în calitate de cercetător, se axează pe dezvoltarea de soluții bazate pe 
natură (NBS), cum ar fi acoperișurile și pereții verzi și zonele umede construite și flotante, pentru a 
răspunde le problemele societății, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă. NBS prevăd și 
utilizarea eficientă a resurselor pentru sustenabilitatea teritoriilor, precum și ca instrumente de 
combatere a schimbărilor climatice și de adaptare la efectele acestora. Acest lucru presupune „să lucrezi 
cu natura” pe diverse dimensiuni și să ai o bază de cunoștințe STEM solidă. Integrez diverse programe 
de testare a modelelor comerciale ale tehnologiilor elaborate în mediul academic. Am trei direcții de 
acțiune legate de NBS cercetare științifică, educație și angrenare a asociațiilor. Colaboreze cu instituții 
de învățământ, autorități, companii și asociații.  Formația mea STEM mi-a oferit competențele necesare 
pentru a funcționa la cel mai înalt nivel, pe parcursul pe care l-am urmat.  

 

 

Am fost mereu interesată de subiectele legate de mediul înconjurător și de dinamica și interacțiunile 
naturii. Am vrut să fac ceva bun pentru societate, ceva pe care să îl fac cu pasiune și bucurie. Bunica 
mea mi-a arătat ce înseamnă ingineria de mediu și parcursurile posibile pe care aș putea să le urmez 
după universitate. Ulterior, am descoperit lumea cercetării științifice, lucrând cu soluțiile bazate pe 
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natură. Am înțeles potențialul pe care îl aveam înainte inovând, dobândind cunoștințe și transmițându-
le altora, grație colaborării și predării.  

 

 

Ziua mea tipică de muncă începe cu o reuniune de informare asupra experimentelor și proiectelor în 
curs de derulare, alături de colegi și studenți. Desfășor numeroase campanii de eșantionare pe teren, în 
situri experimentale, unde sunt implementate soluții bazate pe natură, și lucrez în laborator. Predau 
cursuri și țin prelegeri despre NBS la universitate și merg în școlile primare, unde lucrez cu profesorii și 
elevii pe această temă. Adeseori susțin cursuri pentru tehnicienii care lucrează în cadrul autorităților 
locale, precum și pentru publicul general. Printre celelalte activități pe care le desfășor se numără 
reuniunile cu partenerii internaționali care participă la proiectele curente, consultarea frecventă a 
literaturii de specialitate și frecventarea conferințelor internaționale. De asemenea, colaborez cu mai 
multe mișcări asociative legate de educația pentru sustenabilitate și lucrez în vederea diseminării NBS 
și a soluțiilor de combatere a schimbărilor climatice și de adaptare la efectele acestora.  

 

 

După ce am terminat liceul, nu știam ce să fac. Însă pasiunea mea pentru a înțelege sistemul Terrei, 
impactul activităților umane și măsurile care se pot lua pentru a-l reduce sau evita m-au condus spre 
studiul ingineriei de mediu. Am făcut un stagiu de practică în Regatul Unit, legat de fitoremedierea 
solurilor contaminate. Acesta mi-a permis să-mi fac o idee despre ce înseamnă să „lucrez cu natura”, 
despre potențialul experiențelor internaționale și despre forța colaborării și schimburilor de cunoștințe. 
Apoi mi-am luat doctoratul în biotehnologie, la Universitatea Catolică Portugheză, și am coordonat două 
cursuri de formare post-doctorale despre soluțiile bazate pe natură aplicate în gestionarea, tratamentul 
și reutilizarea apelor. Încerc mereu să fiu la curent cu ultimele evoluții din sfera științei și tehnologiei 
grație activităților de stabilire de contacte și frecventării cursurilor și conferințelor avansate. Acest 
parcurs mi-a oferit o perspectivă holistică asupra sistemului Pământului și mi-a arătat cum pot contribui 
la societate pentru un viitor mai sustenabil. Parcursul meu profesional a urmat o abordare 
interdisciplinară, în care știința, tehnologia, ingineria și matematica (STEM) au fost mereu prezente și 
interconectate. 

 

 

Competențe-cheie la nivel profesional 

O ZI DE MUNCĂ TIPICĂ 
 

PARCURSUL DE STUDII ȘI PROFESIONAL 
 

COMPETENȚE CHEIE 



 
 Profesiile și competențele STEM ale viitorului: 

Fișa postului: cercetător în soluții bazate pe 
natură  

Competențe analitice Este important să fii la curent cu ultimele noutăți din domeniul tău de cercetare. 
Este de dorit să știi să utilizezi foarte bine instrumentele analitice și analiza datelor. Gândirea critică și 
abilitățile dezvoltate de soluționare a problemelor sunt, de asemenea, indispensabile.  

Competențe tehnice și de inginerie: Cercetătorii în domeniul soluțiilor bazate pe natură trebuie să 
adopte o abordare practică și experimentală față de provocările cotidiene cu care se confruntă.    

Competențe antreprenoriale: La nivelul aplicațiilor NBS, abilitatea de prezentare a informațiilor 
comerciale mi-a permis să amplific și să reproduc soluțiile, oferind conceptul părților interesate și 
decidenților. De asemenea, am fost premiată cu câteva titluri onorifice și distincții pentru ideile propuse 
privind aplicabilitatea NBS. 

Comunicare: Cheia succesului este să fii deschis colaborării cu oamenii. Pentru a-mi putea disemina 
rezultatele muncii și progresele din sfera cercetării, mi-am perfecționat abilitățile oratorice și de scriere.  

Tehnologia informației: Capacitatea de a gestiona datele cu ajutorul graficii computerizate este, de 
asemenea, importantă atunci când trebuie să inserezi concluziile în rapoarte tehnice, publicații și 
resurse educaționale. 

Administrare: Este important să-ți menții studenții și echipa motivate. În plus, activitatea de cercetare 
trebuie să fie bine planificată pentru a atinge rezultatele preconizate și a profita de resursele disponibile.  

Marketing: În prezent, eforturile strategice de popularizare a științei pe diferite canale (rețele sociale, 
televiziune, presă etc.) și în cadrul unei rețele consolidate sunt foarte importante pentru diseminarea 
progreselor tale științifice. Demersul trebuie desfășurat într-o manieră incluzivă, accesibilă și ușor de 
înțeles de către toată lumea.   

Competențe sociale și personale: 

Motivație și reziliență:  Un cercetător în domeniul NBS trebuie să fie motivat și rezilient la inconveniențe, 
având forța de a continua când lucrurile nu decurg conform planului.  

Curiozitate și creativitate: Este important să avem mintea deschisă față de descoperiri și să ne folosim 
creativitatea pentru a găsi soluții inovatoare. 

Spirit de echipă: Doar colaborând și lucrând în echipă, conform unui cod deontologic, putem pune în 
practică ideile și să le facem să dea rezultate.  

Autodisciplină: Disciplina muncii și un nivel înalt de organizare vă vor permite să puneți în practică 
munca interdisciplinară.   

Productivitate și responsabilitate: Pentru a obține o productivitatea înaltă și rezultate excelente în 
cercetare, trebuie să fii dedicat muncii tale.  

Inițiativă: În calitate de cercetător în domeniul NBS, trebuie să am o atitudine proactivă, pentru a 
propune și contura soluții care să satisfacă provocările și nevoile societale, în conformitate cu obiectivele 
de dezvoltare durabilă.  
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O persoană cu competențele mele poate lucra în mediul academic, în calitate de profesor sau 
cercetător, în consultanță, oferind recomandări și servicii privind educația ecologică și educația pentru 
sustenabilitate, în sectorul privat, în calitate de expert în biotehnologia și ingineria mediului, în sectorul 
public sau privat, răspunzând de gestionarea apei, de gestionarea deșeurilor solide și de activitățile de 
conservare și reabilitate a ecosistemelor - de la implementare la aspectele operaționale și de întreținere, 
în autoritățile locale, gestionând problemele de mediu, și în planificarea strategică a strategiilor de 
combatere a schimbărilor climatice și de adaptare la efectele acestora.  

 

 

Când lucrezi cu soluții bazate pe natură, în cercetarea științifică, trebuie să ai o abordare 
interdisciplinară, pentru că „lucrul cu natura” necesită o perspectivă holistică. Drept urmare, marea 
provocare este să gestionezi formări, cunoștințe și opinii diferite, pentru a elabora și studia o soluție. În 
plus, munca în domeniul cercetării științifice este dificilă, din cauza nivelului mare de incertitudine în 
privința rezultatelor experimentelor și testelor derulate, deși tocmai acest aspect o face stimulantă și 
fascinantă. Simți că îți aduci contribuția la ceva util și relevant. 

 

 

Dacă încercați să descoperiți ce să faceți după terminarea liceului, ce studii să urmați, trebuie să priviți 
în adâncul propriei ființe și să încercați să identificați ce vă place să faceți, ce vă aduce bucurie și ce vă 
pasionează. Astfel, vă puteți gândi cum puteți contribui la o lume mai bună și să vă lăsați amprenta. Fiți 
curioși, deschiși la minte și, cel mai important, discutați cu oameni de formații diferite. Astfel, veți avea 
perspective diverse asupra mai multe parcursuri și profesii, fapt ce vă va ajuta să vă alegeți propria cale. 
De fiecare dată când școala voastră organizează dezbateri, prelegeri sau are vizitatori, profitați de aceste 
ocazii pentru a cunoaște alte realități și a obține informații despre ce se întâmplă în lume. Credeți mereu 
în visurile voastre și realizați-le! 

 

 

De fiecare dată când este posibil, încercați să le oferiți elevilor/copiilor dumneavoastră ocazia de a 
cunoaște diverse profesioniști, din diverse domenii, astfel încât să aibă posibilitatea să vadă varietatea 
de perspective pe care le au la dispoziție. 

Fiți mereu pregătiți să le identificați potențialul, sprijiniți-i și îndrumați-i pe tot parcursul procesului și 
scoateți ce-i mai bun din ei. În plus, este important să îi încurajăm să investească în formarea lor, în 
educație și dezvoltarea competențelor. Dacă vor avea ocazia, se vor cunoaște mai bine și vor avea 
încredere în viitorul pe care și-l vor alege. 

PROVOCĂRI 
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Profilul Cristinei Calheiros: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Conferință publică privind soluțiile bazate pe natură pentru apa din orașe: 
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

O acțiune COST privind orașele circulare și soluțiile bazate pe natură: 
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – Soluții bazate pe natură pentru gestionarea apei și promovarea serviciilor ecosistemice: 
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-
and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Asociația națională portugheză a acoperișurilor verzi): https://www.greenroofs.pt/ 

Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE): http://wiseproject.info/ 

Partnership for Sustainable Development and Social Innovation (PASSION): 
http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoethics Outcomes and Awareness Learning (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

Traducerea a fost realizată de Scientix, cu finanțare din partea programului de cercetare și inovare 
O2020 al Uniunii Europene - proiectul Scientix 4 (convenție de subvenționare nr. 101000063), 
coordonat de European Schoolnet (EUN). Responsabilitatea pentru conținutul acestui document 
aparține exclusiv organizatorului și nu reflectă opinia Comisiei Europene (CE), iar Comisia își declină 
responsabilitatea pentru modul de utilizare a informațiilor conținute de acesta. 
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