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ARGUMENT 
 

 

 

 

 „Criza economică” şi „schimbările climatice”  reprezintă, în limbajul actual, unele 

dintre cele mai vehiculate expresii, indiferent de rasa, naţionalitatea, vârsta, sexul sau 

pregătirea vorbitorului. Această frecvenţă ridicată de folosire se datorează faptului că  

expresiile de mai sus rezumă ameninţări pertinente la adresa civilizaţiei umane, în forma 

actuală.  

 Deşi se referă la domenii diferite, aparent vre-o legătură între ele, la o analiză mai 

atentă se dovedeşte că cele două expresii au multe în comun. Am putea vorbi de „schimbările 

economice” şi de „criza climatică” fără ca sensul celor două expresii să se fi schimbat foarte 

mult. Pentru că „schimbările”, „criza” au în vedere nu doar domenii stricte ( economic sau 

climatic în cazul nostru) ci se referă la provocările, la semnele de întrebare ridicate de relaţia 

dintre actuala noastră civilizaţie şi mediul înconjurător. Pentru că, mergând la esenţă,  relaţia 

om-mediu reprezintă adevărata cauză pentru aceste efecte nedorite.  

 În ultimele trei veacuri, aparent inepuizabilele resurse planetare au permis şi susţinut 

apariţia şi dezvoltarea unui anume tip de civilizaţie, care a generat şi un comportament 

specific. Societatea consumistă, având ca motor creşterea profitului şi ca principală doctrină 

încurajarea consumului prin accesibilizarea produselor şi serviciilor (scăderea preţurilor 

acestora, fără a se ţine cont de „costurile ecologice”) este răspunzătoare pentru utilizarea 

neraţională a resurselor Pamântului. Problemele asociate acestei societăţi au fost considerate 

locale, iar soluţionarea acestora s-a rezumat, printr-o politică a struţului, la „exportarea” lor în 

alte regiuni ale lumii. Acum când modelul consumist a fost adoptat de majoritatea locuitorilor 

planetei, realizăm că  problemele acestui model sunt planetare şi că acestea au ajuns, în 

evoluţia lor, la punctul  ruperii echilibrului existent şi al trecerii la o noua stare, posibil 

devastatoare pentru civilizaţia umană. 

 Schimbările climatice, în cazul în care se vor prelungi şi amplifica, s-ar putea să 

însemne  distrugerea actualului nivel de  civilizaţie. Suntem în prezenţa, poate, a celui mai 

rapid efort de adaptare a speciei umane la schimbarea bruscă a condiţiilor climatice de mediu 

si de al cărui succes depinde însăşi existenţa omului pe planeta noastră.  Abordarea problemei 

schimbărilor climatice se loveşte de o barieră psihologică. Se crede ca acest gen de problemă, 

datorita manifestării la scara planetară, găseşte  rezolvare numai prin luarea unor decizii la 

nivel înalt (naţional, international) şi prin implicarea unor tehnologii de vârf si implicit  a 

celor familiarizaţi cu acestea (comunitate ştiinţifică, etc).De fapt, ca pentru orice problemă 

globală, soluţiile locale, individuale sau comunitare sunt complementare celor la nivel înalt.  

 Pornind de la afirmaţia lui Herbert Spencer „Scopul cel mare ale educaţiei nu 

constituie cunoştinţele, ci acţiunea însăşi”, această lucrare îşi propune să evidenţieze că 

informarea și conştientizarea, în vederea creării unei conştiinţe ecologice, reprezintă  unele 

din soluţiile la nivel individual şi de comunitate, ce pot fi utilizate pentru reducerea efectelor 

unui proces cu implicatii globale. Abordând schimbările climatice din diferite perspective, ne-

am dorit nu numai să punem la dispoziţia elevilor, informaţiile necesare, în concordanţă cu 

nivelul lor de cunoştinţe, dar şi să-i încurajăm pe aceştia să gândescă critic, creativ, ca un prim 

pas spre, tinând cont de adevărată cauză a schimbărilor climatice, necesarele schimbări de 

atitudine privind mediul înconjurător. 

 

Autorii 
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Unitatea:1 VREMEA ŞI CLIMA 
 

 
 

Lecţia: 1.1.: CLIMA ŞI ELEMENTELE CLIMEI 
 

1. CLIMA 

Ca principală componentă a cadrului geografic, clima cuprinde o gamă largă de 

procese și fenomene. Până la începutul sec. al XVII –lea, noțiunea de climă se reducea la 

unghiul de cădere  a razelor solare pe suprafața Pământului. Cuvântul climă vine din limba 

greacă, unde klima înseamnă inclinația soarelui. Clima este influențată în principal de radiația 

solară și variațiile sale anuale, de latitudine, dar și de structura complexă a atmosferei, de 

altitudine, de apropierea de ocean sau de mare, de formele de relief (munții și dealurile). 

Nu se poate vorbi de viață pe Pământ, dacă nu ne gândim că ea este condiționată, în 

primul rând, de radiația solară. Se cunoaște faptul că soarele nu încălzește uniform suprafața 

globului terestru și în funcție de acest aspect depind toate fenomenele meteorologice prin care 

se manifestă vremea, precum și caracteristicile climei pe Glob. 

Cunoaștem faptul că vremea dintr-un an se deosebește de vremea din anul sau anii 

anteriori, deși o serie de elemente și fenomene meteorologice se repetă de la un an la altul. 

Prin repetarea elementelor vremii și climei timp îndelungat, se ajunge la o stare generală de 

manifestare a acestora, fapt ce determină clima unei regiuni. 

În perioada actuală, prin clima unei regiuni sau a unui loc se înțelege totalitatea și 

succesiunea pe mai mulți ani a tuturor proceselor meteorologice, ca rezultat al interacțiunii 

dintre radiația solară, circulația generală a atmosferei și suprafața subiacentă (activă) 

Clima, spre deosebire de vreme, prezintă starea mijlocie a temperaturii, vânturilor și 

precipitațiilor dintr-o zonă a Globului, într-o perioadă mai lungă de timp. Cu alte cuvinte 

clima reprezintă o sinteză pe termen lung a factorilor meteorologici sau, clima este regimul 

multianual al vremii, care include atât variațiile periodice cât și cele neperiodice. 

 

2. ELEMENTELE ȘI FACTORII CLIMATICI 

Starea fizică a atmosferei la un moment dat, din punct de vedere cantitativ, se 

caracterizează prin elementele meteorologice. Cu ajutorul analizei acelorași elemente, dar pe 

o perioadă mai lungă de timp, se caracterizează și clima, cu toate particularitățile sale. În acest 

caz, acestea devin elemente climatice. Dintre elementele climatice cunoscute, mai importante, 

sub raportul efectelor asupra peisajului geografic, sunt: temperatura aerului, precipitațiile 

atmosferice și dinamica atmosferică (vânturile). Ele sunt acelea care imprimă trăsăturile de 

bază ale peisajului geografic în orice regiune de pe suprafața globului. 

Regimul și distribuția în spațiu a elementelor climatice pe suprafața Pământului sunt 

foarte variabile, sunt foarte diferite din cauza influenței unor factori denumiți factori climatici. 

Din punct de vedere al originii, acești factori se grupează astfel:  

 factorii cosmici sau astronomici (radiația solară, forma sferică a Pământului, 

mișcarea de revoluție și mișcarea de rotație, de acești factori depinzând repartiția 

pe Glob a marilor zone de climă: caldă, temperată, rece); 

 factorii fizico – geografici (sunt reprezentați de repartiția continentelor și 

oceanelor, de diferența de încălzire dintre uscat și apă, precum și de relief); 

 factorii dinamici (determinați de încălzirea aerului, care provoacă diferențe de 

presiune,  deplasarea dintr-o parte în alta a maselor de aer). 

Din punct de vedere al importanței, al sferei de acțiune, al rolului și intensității lor la 

formarea climei, factorii climatici se împart în:  

a) factori climatogeni (principali) 
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b) factori modificatori (suplimentari) 

Factorii climatogeni au o sferă largă de acțiune, o intensitate mare, influențând toate 

elementele climatice, creând climate specifice, de bază. Factorii modificatori, suplimentari, au 

o acțiune mai restrânsă, reușind să dea naștere la nuanțe de climă, climate locale. 

Între factorii climatici și elementele climatice există o strânsă corelație, de natura și 

intensitatea factorilor climatici depinzând valoarea și regimul elementelor climatice. Deci, 

factorii climatici constituie cauza, iar elementele climatice efectul. În plus, unii factori 

climatici ca,  radiația solară, circulația atmosferică, sunt în același timp și elemente climatice, 

spre deosebire de suprafața activă care rămâne în exclusivitate cu rol de factor climatic. 

Din categoria factorilor genetici ai climei, ai factorilor fundamentali, fac parte: radiația 

solară, suprafața adiacentă (activă) și circulația generală a atmosferei. 

Clima este rezultanta interacțiunii complexe a acestor factori. Dintre aceștia, radiația 

solară reprezintă factorul climatogen de prim ordin, sursa primară de energie pentru toate 

procesele și fenomenele de la suprafața terestră și din atmosferă (de natură chimică, fizică ori 

biologică). 

 

 
 

Dicţionar: 

 Radiație solară –  ansamblul radiațiilor care provin de la Soare și care 

pătrund în atmosfera terestră, propagându-se cu viteza de 300000 km/s, sub 

formă de unde electromagnetice. 

 Factori – elemente materiale capabile de a produce o acțiune directă sau 

indirectă asupra altor elemente materiale, provocând reacții corespunzătoare. 

 

Întrebări: 

 Ce reprezintă clima? 

 Care sunt elementele climatice? 

 Enumeraţi factorii climatici fundamentali? 

 

De reţinut: 

 Factori radiativi 

        Energia radiantă provenită de la Soare (constanta solară) constituie 

principala sursă pentru geneza elementelor climatice, a climei în general și a 

nuanțelor sale teritoriale.  

Bilanțul radiativ (Q) reprezintă diferența dintre radiația primită (S, D, A) și 

cea cedată (R, T) la contactul cu suprafața terestră și cu atmosfera. El se 

exprima astfel: Q=(S+D+A) -(R+T) unde: 

S - radiația directă 

D- radiația difuză 

A - radiația atmosferei 

R - radiația reflectată de suprafața terestră 

T - radiația terestră 

 

Aplicaţii practice: 

 

 Identificaţi  în aria Parcului Vînători – Neamț factorii fizico – geografici 

care influențează clima. 

 Identificaţi  în localitatea voastră sursele de poluare a atmosferei și care 

duc la modificări climatice 
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SUPLIMENTARE: 

 

 

ZONELE DE CLIMĂ ALE GLOBULUI 
 

 

     Clima nu este uniformă pe suprafața terestră datorită acțiunii combinate a factorilor 

genetici. În acest caz vorbim de zonalitatea climei, care este determinată de forma 

Pământului, înclinarea axei și mișcarea de revoluție. Factorii substratului (caracterul 

suprafetei terestre) și dinamica atmosferică nuanțează și amplifică foarte mult repartiția strict 

zonală a radiației solare. Tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii 

aerului, vânturilor, precipitațiilor precum și ale altor elemente, prin ceea ce au specific în 

raport cu alte regiuni mai apropiate sau îndepartate. Clima unor regiuni de pe glob este 

descrisă prin termeni generici, stabiliți după zonele unde aceste caracteristici se pot observa 

cel mai bine. Din acest punct de vedere putem trasa mai multe zone climaterice, care sunt 

așezate sub forma unor centuri în jurul ecuatorului, până la poli, în fiecare dintre emisfere.  

 

În acest sens, pe Glob se pot distinge, în linii mari, următoarele zone și tipuri de climă: 

A. Zona de climă caldă 

1. Clima ecuatorială 

2. Clima subecuatorială 

3. Clima tropical uscată (deșertică și semideșertică) 

4. Clima tropical umedă (musonică) 

 

B. Zona de climă temperată 

1. Clima subtropicală 

1.a. climatul mediteraneean 1.b. climatul subtropical uscat 

2. Clima temperat - oceanică 

3. Clima temperat – continentală 

 

C. Zona de climă rece 

1. Climatul subpolar 

2. Climatul polar 

 

D. Climatul montan 

 

CLIMA ROMÂNIEI 

 

România se caracterizează printr-o climă temperat – continentală – moderată – de 

tranziție. 

Pentru că România este situată pe paralela de 45
0
 lat. N, la jumătatea distanței dintre 

ecuator și Polul Nord, la intersecția cu meridianul de 25
0
 long. E, are o climă temperată ce se 

caracterizează printr-o temperatură medie anuală de 10
0
C, are patru anotimpuri, vânturi și 

precipitații neregulate. 

Clima continentală este datorată așezării în partea central – sudică a continentului 

Europa, acolo de unde continentul începe să se dezvolte foarte mult în latitudine. Acest aspect 

se caracterizează prin deosebirea pronunțată între iarnă și vară, existența anotimpurilor de 

tranziție, precipitațiile medii anuale mult reduse față de vest. 
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Clima de tranziție este datorată influențelor maselor de aer: influențe continentale din 

estul și sud – estul Europei, cu cele oceanice din vest, cu cele scandinavo – baltice din nord, 

cu cele submediteraneene din sud – vest și cu cele pontice din preajma Mării Negre. 

Clima României este influențată de mai mulți factori: 

- poziția geografică pe Glob și așezarea în centrul Europei; 

- circulaţia generală a maselor de aer dinspre vest, care influenţează  

precipitațiile; 

- circulaţia aerului din nord şi nord – est, care se face simţită prin zăpezi şi 

geruri; 

- relieful, care determină o etajare pe altitudine a climei (odată cu creşterea 

altitudinii temperatura scade şi precipitațiile cresc, în funcție de relief existând  trei tipuri de 

climă: de munte, de deal și de câmpie); 

- diferenţa de latitudine între sudul şi nordul ţării, care este de aproximativ 5 

grade, determină o diferenţă de temperatură de aproximativ 2 - 2,5°C; 

- Marea Neagră influenţează clima pe o lăţime de aproximativ 25 km de-a lungul 

litoralului. 

Elementele de bază ale climei se caracterizează prin: 

- temperatura medie anuală scade ușor, de la sud (10 - 11°C) spre nord (8,5 - 

9°C) şi cu altitudinea (6°C la 1000 m şi 0°C la 2200 m) (conform Tabel 1); temperatura 

maximă absolută a fost de 44,5°C, la 10. 08. 1951, lângă Brăila; temperatura minimă absolută 

a fost de -38,5°C la Bod, în Braşov, la 25. 01. 1942. 

- precipitațiile au o medie anuală de aproximativ 650 mm. Se înregistrează 

diferențe importante dintre vest și est, între sudul și nordul țării, în funcție de altitudine (la 

câmpie 400 mm, iar la munte 1000 mm) (conform Tabel 2). 

- dinamica atmosferică se face remarcată prin prezența vânturilor permanente: de 

vest (oceanice); periodice: a crivățului, din nord și nord-est (iarna) și a vânturilor locale 

(brizele marine, brizele de munte – vale, foehn-ul). 

 

Tabel 1: Temperatura aerului (
0
C): medii lunare și anuale (1896 – 1985) 

 

Stația 
Lunile 

An 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Vf. Omu -10,6 -11,0 - 8,4 -  4,6 0,4 3,4 5,4 5,7 2,8 -0,6 - 4,7 - 8,3 - 2,5 

Brașov - 5,0 - 2,5 2,5 8,3 13,4 16,2 17,9 17,4 13,5 8,4 3,2 - 2,0 7,5 

Timișoara - 1,4 0,5 5,8 11,3 15,9 19,4 21,5 20,3 16,4 11,2 5,8 1,3 10,7 

Craiova - 2,5 - 0,2 5,0 11,3 16,7 20,4 22,6 21,9 17,6 9,8 7,5 0,1 10,9 

București Băn. -3,1 - 0,7 4,2 11,3 16,7 20,3 22,5 21,9 17,5 11,3 5,4 - 0,1 10,6 

Iași - 3,7 - 1,7 3,0 10,1 16,0 19,4 21,2 20,5 16,0 10,1 4,3 - 0,8 9,5 

Sulina - 0,4 0,4 4,0 9,6 15,8 20,1 22,4 21,9 17,9 12,4 7,2 2,5 11,2 

 

 

Tabel 2: Precipitațiile atmosferice (mm): cantități medii lunare și anuale (1896 – 1980) 

 

Stația 
Lunile 

An 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Vf. Omu 
79,3 102,7 89,9 99,4 157,2 159,9 168,5 130,1 74,2 52,9 52,2 104,7 

1277,

6 

Brașov 35,2 31,3 33,7 56,8 89,2 117,0 99,8 78,4 53,4 45,2 33,3 34,7 708,0 

Timișoara 42,2 39,9 41,1 47,5 68,8 82,3 60,5 51,2 44,3 49,8 48,9 50,8 627,8 

Craiova 38,0 29,8 31,0 45,4 60,8 68,3 48,8 43,9 33,0 38,8 43,6 43,0 524,4 

București Băn. 40,3 27,5 32,6 41,1 65,5 92,1 65,5 49,1 39,5 36,2 43,8 35,3 568,5 

Iași 31,8 29,9 28,4 40,8 53,0 75,2 68,1 57,3 40,3 32,2 36,5 29,6 523,6 

Sulina 25,7 23,8 19,1 26,7 34,1 40,1 30,6 31,9 26,5 30,9 28,7 29,7 347,8 
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Unitatea:1 VREMEA ŞI CLIMA 
 

 
 

        Lecţia: 1.2. :  VREMEA 
 

Viața pe Pământ este condiționată în primul rând de radiațiile solare. De modul diferit 

cum acestea încălzesc suprafața terestră, depind toate fenomenele meteorologice prin care se 

manifestă vremea. Atât vremea, cât și clima, au următoarele elemente componente: gradul de 

insolație, temperatura aerului, vânturile și precipitațiile atmosferice. 

Vremea reprezintă valorile de temperatură, dinamica atmosferică (starea de calm sau 

de vânt), gradul de înnorare a cerului, felul și cantitatea de precipitații înregistrate într-un loc, 

la un moment dat. 

Pentru prevederea vremii sunt utilizate date provenite de la stațiile meteorologice și de 

la sateliții meteorologici. Se urmăresc deplasarea și direcția maselor de aer precum și ce 

fenomene meteorologice determină acestea. Pentru înțelegerea stării vremii, este necesară 

cunoașterea fenomenelor meteorologice, împreună cu elementele care le determină. 

Aceste elemente se măsoară cu instrumente specifice – heliograful, termometre, 

barometre, higrometre, pluviometre, giruete ș.a. Valorile măsurate pe perioade lungi de timp 

(ani sau decenii), prelucrate statistic, ne dau informații despre clima unei regiuni. 

Temperatura aerului 

Prin temperatura aerului se înțelege o anumită stare de încălzire sau de răcire a 

atmosferei, la un anumit moment. Singura sursă de încălzire a aerului o constituie radiația 

solară. Razele soarelui ajunse la suprafața Pământului încălzesc uscatul, oceanele și mările, 

suprafața terestră devenind o sursă de energie. O parte revine solului, iar o altă parte este 

cedată păturilor inferioare ale troposferei. Aerul se încălzește de jos în sus, prin intermediul 

suprafeței terestre, iar pe măsură ce crește altitudinea, scade temperatura aerului. 

Precipitațiile 

În stratele de jos ale atmosferei se întâlnesc vapori de apă în diferite cantități. Dacă 

temperatura aerului scade, vaporii de apă condensează în picături, sau, dacă se depășește 0
0
C 

se transformă în zăpadă sau gheață. Condensarea vaporilor se produce atât în aer, cât și la 

suprafața terestră. În aer se formează ceața, ceața maritimă și norii. La suprafața terestră, ca 

forme de condensare, se întâlnesc roua, bruma, chiciura sau promoroaca. 

Precipitațiile sunt picături de apă sau cristale de gheață care cad din nori pe suprafața 

terestră sub diferite tipuri: ploaia, burnița, lapovița, ninsoarea, măzărichea, grindina și poleiul. 

Dinamica atmosferică (vânturile) 

Reprezintă o mișcare a maselor de aer în plan orizontal, la suprafața Pământului. 

Vântul se caracterizează prin intensitate și direcție. Intensitatea este dată de diferența de 

presiune dintre două mase de aer și se măsoară în metri pe secundă. Direcția vântului este în 

funcție de deplasarea maselor de aer cu presiune mare, spre masele de aer cu presiune mică. 

Vânturile se clasifică în: vânturi permanente (alizeele, vânturile de vest, vânturile polare), 

periodice (musonii de iarnă și de vară, brizele marine – cu caracter diurn) și vânturile locale. 

Meteorologii intocmesc prognoze pe baza informatiilor culese dintr-o mare varietate 

de surse. Pentru a obtine o imagine cât mai corectă a vremii, pe tot cuprinsul globului sunt 

efectuate, în permanență, măsurători meteorologice, atât de către oameni, cât și de către 

aparate. 

Stația meteorologică este locul în care se execută observațiile meteorologice, ales după 

criterii care să asigure reprezentativitatea elementelor măsurate pentru regiunea 

înconjurătoare. 
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O.M.M. a luat măsura standardizării instrumentelor și metodelor de observații utilizate 

de stațiile meteorologice pentru ca rezultatele observațiilor să poată fi comparate între ele.  

Pentru o stație trebuie cunoscută cu precizie localizarea sa, dată prin: denumire, 

coordonate geografice, altitudine, indicativ și număr. 

La stațiile meteorologice activitatea de observații și măsurători se încadrează în două 

programe principale: programul sinoptic și programul climatologic. Ele sunt transmise în flux 

rapid la serviciile specializate și la I.N.M.H. 

Platforma meteorologică 

Este locul unde sunt instalate majoritatea aparatelor și instrumentelor meteorologice 

cu care este dotată o stație. Este situată pe un teren deschis, reprezentativ pentru regiunea 

unde este amplasată stația. Platformele meteorologice standard 

au forma unui pătrat cu laturile de 26 m, orientate N-S și E-V. 

Ele sunt înconjurate cu gard de sârmă, care nu împiedică 

circulația aerului și nu permite iarna formarea troienelor de 

zăpadă. 

Solul platformei trebuie să fie acoperit cu iarbă, iar 

circulația se face pe cărări special amenajate. Accesul la 

platformă și la aparatele instalate pe ea, cu excepția heliografului, se face pe latura nordică. 

Adăpostul meteorologic 

Adăpostul este format dintr-o cutie de forma paralelipipedică vopsită în alb pe exterior 

și negru în interior. Pereții sunt construiți din jaluzele, baza din 

plasă de sârmă, iar acoperișul, dublu, este acoperit cu pânză de in 

impermeabilizată și prevăzut cu un coș de ventilație. Adăpostul 

este montat pe picioare din lemn de 1,80 m înălțime. În acest fel 

instrumentele pentru temperatură și umiditatea aerului au partea 

sensibilă la 2 m deasupra solului, înălțime la care se recomandă 

măsurarea temperaturii și umezelii aerului. 

De obicei, pe platformele meteorologice există două 

adăposturi meteorologice, unul pentru instrumentele cu citire directă și cel de-al doilea pentru 

instrumentele înregistratoare. 

În zonele mai izolate sau în stații unde este lipsă de 

personal calificat se folosesc, mai nou, stații moderne, 

automatizate, unde măsurătorile făcute automat sunt transmise 

prin calculator în stațiile mai mari.  

În măsurarea elementelor meteorologice și elaborarea 

prognozelor se mai folosesc: sateliții meteorologici, baloanele 

meteo, echipate cu aparatură specială și aeronavele de cercetare, 

echipate cu echipamente sofisticate (radare și lasere), dar și 

calculatoarele. Calculatoarele sunt utilizate la culegerea datelor meteorologice, de asemenea, 

cu ajutorul lor, specialiștii întocmesc prognozele. Datele sunt 

prelucrate cu niște programe speciale ce realizează un ,,model’’ al 

vremii probabile. 

Prognozele sunt aduse la cunoștința publicului prin 

intermediul televiziunii, radio, ziarelor și rețelei de internet. 

In Italia renascentistă, în secolul al XVII -lea, savanți ca 

Galileo Galilei și Torricelli au inventat mai multe aparate de 

urmărirea caracteristicelor atmosferei. Lucrările lor au constituit temelia meteorologiei 

moderne. 

Primele prognoze meteo au fost întocmite în 1869, în SUA și se transmiteau telegrafic. 
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Dicţionar: 

 presiunea atmosferică –  reprezintă forța cu care apasă aerul atmosferic 

pe unitate de suprafață orizontală, se măsoară cu barograful cu mercur, în mm 

Hg. 

 heliograful – este un instrument format dintr-o sferă de cristal, care 

acționează ca o lentilă convergentă, cu ajutorul căreia se măsoară, prin înregistrare, durata de 

strălucire a Soarelui. 

 buletin de prevedere (meteorologică) – informare privind evoluția probabilă, a 

condițiilor meteorologice, a condițiilor vremii, pentru diferite intervale de timp (de regulă 24 

ore). 

 I.N.M.H. – Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie. 

 I.M.M. – Institutul Mondial de Meteorologie 

 

Întrebări: 

 Ce reprezintă vremea? 

 Indicați cauza schimbării vremii? 

 Indicați sursele de informație utilizate de meteorologi pentru prognoza 

vremii? 

 

De reţinut: 

 Instrumente și aparate utilizate la stațiile meteorologice și locul 

amplasării lor 

Elementul 

meteorologic 

Instrumentul cu citire 

directă 

Aparatul 

înregistrator 
Locul instalării 

Presiunea atmosferica Barometrul cu mercur  Barograful Localul stației 

Temperatura aerului 

(temp. adevărată) 
Termometrul uscat Termograful 

Platforma (adăpostul 

meteorologic) 

Temperaturile extreme - 

maximă - minimă 

Termometrul de maximă 

Termometrul de minimă 
Termograful 

Platforma (adăpostul 

meteorologic) 

Umiditatea relativă a 

aerului. 
Higrometrul cu fir de păr Higrograful 

Platforma (adăpostul 

meteorologic) 

Cantitatea de precipitații Pluviometrul Pluviograful Platforma stației 

Grosimea stratului de 

zăpadă 
Rigla nivometrică - Platforma stației 

Direcția vântului Girueta 
Girueta 

înregistratoare 
Platforma stației 

Viteza (tăria) vântului Anemometrul Anemograful Platforma stației 

Durata de strălucire a 

soarelui 
Heliograful - Platforma stației 

  

Aplicaţii practice: 

 

 Calculați ce temperatură se înregistrează la înălțimea de 1500 m, dacă la 

800 m se înregistrează 10
0
C, iar la fiecare sută de metri temperatura scade, odată 

cu creșterea altitudinii, cu 0,5
0
C. 

  Specificați ce presiune atmosferică înregistrați în localitatea natală, cunoscând că la 

țărmul mării, la latitudinea de 45
0
, sunt 760 mm Hg, iar la fiecare 10,5 m presiunea 

scade în funcție de altitudine cu 1 mm Hg. 
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SUPLIMENTARE: 

 

                          

 

  Vremea și sănătatea noastră 

 
 

Vremea, în general și elementele acesteia își pun amprenta asupra organismului uman 

și a activității umane. Acțiunea complexă a vremii asupra organismului uman poate fi de 

următoarele tipuri: optimă, excitantă și acută. 

Vremea optimă este considerată aceea care influențează favorabil, producând buna 

dispoziție și are o acțiune menajantă asupra organismului. Asemenea tip de vreme se 

caracterizează prin menținerea relativ uniformă a elementelor meteorologice: umiditate 

moderată, viteza relativ mică de mișcare a aerului, zile senine, când temperatura medie diurnă 

nu oscilează cu mai mult de 2
0
C, iar presiunea - cu mai mult de 4 milibari. 

Vremea excitantă cuprinde complexul vremii în care unul sau mai multe din 

elementele meteorologice deviază de la valorile optime. Această vreme, deși este în fond 

însorită, are adeseori un cer mohorât, timpul e uscat sau umiditatea ridicându-se până la 90% 

umiditate relativă, oscilația temperaturii medii a zilei poate fi până la 4
0
C, a presiunii 

barometrice până la 8 milibari, iar mișcarea aerului până la 9 m/sec. 

Vremea acută reprezintă complexul vremii cu modificări accentuate ale elementelor 

meteorologice, când oscilațiile termice depășesc 4
0
C, ale presiunii atmosferice - 8 milibari, iar 

viteza de mișcare a aerului e mai mare de 9 m/sec. 

Firește, nu valorile absolute ale elementelor meteorologice sunt caracteristicile unui 

sau altui tip de vreme, ci schimbarea proprietăților, diferența care poate determina variația 

neperiodică a excitanților climatici ce acționează inoportun asupra organismului.  

Specialiștii deosebesc în prezent patru tipuri de meteosensibilitate: meteoadaptabilii, 

meteodependenții, anticipativii, meteosensibilii. Temperatura, precipitațiile, umiditatea 

aerului, dar mai ales presiunea atmosferica influențează în mod negativ un mare număr de 

oameni, dar trebuie să înțelegem că nu oscilațiile meteorologice ne îmbolnăvesc în adevăratul 

sens al cuvântului. 

Ce ne spune natura despre vreme? 

 

De mii de ani, oamenii prevăd cum va fi vremea observând modificările din natura 

înconjurătoare. Multe astfel de observații se află la limita folclorului și a superstițiilor, însă 

este adevărat că unele plante și animale pot simți modificări ale aerului imperceptibile pentru 

oameni, furnizându-ne indicii naturale despre schimbarea vremii. 

Conurile de pin sunt unul dintre cei mai buni indicatori naturali ai vremii. Solzii 

conurilor de pin se răsfiră când vremea este uscată și se închid atunci când aerul este umed, 

semn ca se apropie ploaia. În starea naturală, solzii conurilor sunt închiși, desfăcându-se 

numai când aerul este uscat.  

Dacă dimineața, pe cer senin, apar nori alungiți cu unele denivelări de forma unor 

turnulețe, în după-amiaza aceleiași zile se va produce o furtună cu ploaie sau grindină. 

Dacă plouă și vântul își schimbă direcția, bătând din ce în ce mai tare dinspre N-NV, 

vremea se va ameliora rapid. 

Dacă timpul este uscat și vântul nu-și modifică direcția, vremea se va menține 

neschimbată. 

Vremea va deveni schimbătoare dacă: fumul se lasă jos și se răsfiră, căprioarele 

coboară și se afundă în pădure, furnicile intră în mușuroaie, în lacuri peștii sar tot timpul din 

apă, iar broaștele orăcăie tot mai tare.  
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Unitatea 2:  EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
 

 
 

LECŢIA 2.1.:  EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE LA 

NIVEL GLOBAL 
 

Actualul val al schimbărilor climatice se configurează drept unul decisiv pentru 

supravieţuirea omului pe planetă. Trebuie să fim conştienţi că prezenţa noastră, ca specie, pe 

Pământ are un început (care datorită ştiinţei,  este din ce în ce mai bine determinat) şi un 

sfârşit (în condiţiile actuale, din ce în ce mai previzibil). Dupa datele existente, actuala 

schimbare climatică, în cazul în care se va prelungi şi amplifica, s-ar putea, din păcate, să 

însemne  distrugerea actualului nivel de  civilizaţie, ori, cel puţin, pierderea rolului 

preponderent al speciei umane. 

Dacă veacurile XIX şi XX au fost cele ale naşterii ideii ecologice, precum şi ale 

acţiunilor concrete legate de protejarea mediului, secolul XXI va fi dominat, fără îndoiala, de 

preocuparea de a soluţiona, din acest punct de vedere,  problemele cu relevanţă globală, 

precum schimbările climatice. Acestea au ajuns, în evoluţia lor, la punctul  ruperii echilibrului 

existent şi al trecerii la o nouă stare, posibil devastatoare pentru civilizaţia umană. Atingerea 

punctului de alarmă este dovedită de frecvenţa şi periculozitatea sporite ale fenomenelor 

meteorologice extreme, cu caracter dezastruos: dacă între 1950 şi 1959 s-au produs 13 

catastrofe provocate de climă, în perioada 1990-1999 s-a ajuns la 74, iar în deceniul în curs ne 

asteptăm ca numărul lor sa fie de ordinul sutelor.  

Consecinţele principale ale încălzirii globale sunt creşterea nivelului oceanic planetar, 

precum şi a evenimentelor meteorologice extreme (valuri de căldura, secete, inundaţii, vânturi 

foarte puternice) care vor avea ca efecte majore dispariţia unor specii de plante şi animale, 

creşterea riscului privind sănătatea oamenilor şi inevitabil, schimbări demografice. Astfel, 

dacă între 1910 şi 2000 temperatura medie la suprafaţa Terrei a sporit cu circa 0,7°C, până în 

2100 creşterea se va situa între 1,4°C si 5,8°C. Acceptând o medie de 4°C , numai în decursul 

unui secol se va înregistra un veritabil şoc caloric, de amploarea încălzirii care a pus capăt 

ultimei perioade glaciare, dar care s-a produs de-a lungul a mii de ani! În acelaşi timp, dacă 

nivelul mediu al marilor şi oceanelor a crescut, în secolul XX, cu 10-20 cm, previziunile până 

în 2100 variază între 20 şi 88 cm. Acest fapt va depinde, în mare parte, de topirea calotei 

glaciare şi de extinderea la scară planetară a  suprafeţei acoperite cu apă în stare lichidă şi care 

va afecta major sistemul climatic.  Cu părere de rău, dintre continente, Europa va fi afectata 

printre primele şi cel mai sever, ca dovadă, ultimii  ani caracterizându-se, la nivelul 

continentului, prin secete şi caniculă, inundaţii şi ploi diluviene, previziunile indicând, de 

exemplu, deşertificarea unei suprafeţe de circa 300.000 de km2 pe coasta Mediteranei ori 

creşterea temperaturii medii din marile orase cu până la 7°C în acest veac.  Dincolo de 

posibilele speculaţii, se poate spune că o schimbare climatică majoră este pe cale să se 

producă, printr-o încalzire ampla şi, mai important,  în ritm rapid, punând sub semnul 

întrebării capacitatea omului (societăţii) de a se adapta în mod corespunzător. Implicaţiile de 

ordin meteorologic sunt reprezentate de  fenomene extreme (unele dintre ele se manifestă 

deja) precum: alternanţa rapidă între precipitaţii abundente şi inundaţii, caniculă severă şi 

secetă accentuată, alterarea semnificaţiilor anotimpurilor tradiţionale, într-un cuvânt, un viitor 

care se anuntă mai cald şi dominat de evenimente naturale extreme. Consecinţele directe şi 

indirecte asupra agriculturii, a stării generale a mediului, a cadrului de viaţă al omului sunt şi 

ele deosebit de importante. Cifrele pierderilor de vieţi umane şi cuantumul prejudiciilor 

cauzate (numai uraganul Katrina de pe coasta estică a SUA a provocat sute de morţi şi pagube 
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de 200 de miliarde de dolari) sunt edificatoare în acest sens. Globalitatea cauzelor şi a 

efectelor presupune, în mod corespunzător, strategii mondiale de diminuare a intensităţii şi 

(parţial) a posibilelor consecinţe, cu implicaţiile aferente de ordin instituţional şi conceptual. 

 Efectele schimbărilor climatice care s-au produs sau urmeaza să se producă, din cauza 

emisiilor GES de până acum, nu pot fi decât în mică măsură contracarate doar de acţiunile ce 

se întreprind  pentru reducerea concentrării lor în atmosfera. Menţinerea poluării cu GES la 

nivelul actual sau reducerea lor, în următoarea perioada, cu 10-15%,  nu va anihila efectele 

uneori ireversibile ale poluării anterioare şi, implicit, ale producerii schimbărilor climatice în 

continuare. De aceea, este nevoie să se acţioneze în egală măsură, pe de o parte, în direcţia 

diminuării GES la niveluri sustenabile şi, pe de alta, pentru identificarea şi implementarea de 

măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice.  

Momentul actual al ruperii echilibrului ecologic fundamental poate fi mai apropiat sau 

mai îndepărtat, în raport cu ritmul de derulare al procesului de adaptare a omului (societăţii) la 

noile realităti medio-climatice în plina desfăşurare. Un rol important îl va avea, în acest sens, 

capacitatea societăţii umane de a adopta măsuri eficiente de domolire a ritmului încălzirii 

climei şi de diminuare a efectelor sale. Acest fapt se poate realiza numai prin adoptarea unei 

strategii mondiale coerente, comune pentru toate statele lumii, bine articulată în jurul unor 

obiective concrete, dominată de spiritul solidarităţii  între naţiuni şi între generatii, care să 

asigure încetinirea derulării fenomenelor aferente schimbărilor climatice şi să consolideze 

posibilităţile de apărare şi reacţie ale societăţii umane. Elaborarea şi, mai ales, punerea în 

aplicare a oricărui plan de salvare a climatului mondial sunt subordonate unor multiple 

considerente politice şi mai ales economice. În planul perspectivei profunde a implicaţiilor 

acestei problematici, dacă există un domeniu în care drepturile generaţiilor viitoare să fie acut 

puse în discutie, atunci cel vizând schimbările climatice este primul ca urgentă şi importantă.  

 

 
 

Dicţionar: 

 

 diluviu – potopul amintit în Biblie, în general potop ; 

 perioadă glaciară  - perioadă în care gheţarii ocupau regiuni foarte intinse 

pe pamânt şi în care alternau perioadele reci cu cele calde; 

 uragan – vânt puternic cu acţiune distrugătoare, însoţit de ploi torenţiale;  

 

Întrebări: 

 

 Este problematica schimbărilor climatice una importantă? 

 Care sunt efectele schimbărilor climatice? 

 Cum s-ar putea reduce efectele schimbărilor climatice la nivel global? 

                  

De reţinut: 

 

 Schimbările climatice vor afecta Europa într-o măsură mai mare decât 

celelalte continente.  

 Reducerea emisiilor de GES nu vor avea avea un impact imediat, efectul 

acestei acţiuni se vor face simţite după o perioadă mai îndelungată.  

 

Aplicaţii practice: 

 Folosind internetul, realizaţi un referat despre efectele schimbărilor 

climatice asupra plantelor şi animalelor. 



 13 

 

SUPLIMENTARE: 

 

 

 

Efecte ale schimbărilor climatice în Europa 

 
 

winter rainfall – averse de iarnă                             sea-lake/ levels-nivelul lacurilor/ mării                          

sea level – nivelul mării                                            storm, floods- furtuni, inundaţii             

hotter, drier summers- veri mai calde, mai uscate 

crop yields- producţia agricolă                         growing seasons- sezoanele de vegetaţie 

pest - paraziti, dăunători, boli 

fisheries changes- schimbări în pescuit             crop potential- potenţialul agricol 

                                                                              permafrost thaw- topirea permafrostului  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/ireland/about_the_eu/images/climate_changes 

 

temperatures – temperaturi                         winter rain-precipitaţii de iarnă                          

annual rainfall – media anuală precipitaţiisummer rain- precipitaţii de vară             

water availability – apă disponibilă             soil erosion risk – risc de eroziune a solului 

drought risk- risc de secetă 

crop yields- producţia agricolă 

suitable crop areas- zone agricole             growing seasons- sezoanele de vegetaţie                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/ireland/about_the_eu/images/climate_changes
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Unitatea: 2 EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
 

 
 

LECŢIA 2.2.: EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN 

AGRICULTURA  DIN ROMÂNIA 
 

 Datele climatice din ultimul secol, la nivel global, evidenţiază o încălzire progresivă a 

atmosferei şi o reducere a cantităţilor de precipitaţii, elemente considerate limitative pentru 

dezvoltarea şi productivitatea culturilor agricole precum şi pentru utilizarea resurselor de apă. 

În România, comparaţiile între perioada 1991-2099 faţă de 1961-1990, reliefează o creştere a 

temperaturii medii a aerului în România de aproximativ 2°C în timpul iernii şi de 3.5…4.3°C 

în anotimpul de vară. În ceea ce priveşte precipitaţiile schimbările sunt nesemnificative, vara 

se vor înregistra deficite, iar in timpul iernii, excedente uşoare în nord-vest şi deficite în 

regiunile sud-vestice ale ţării noastre. Sub aspectul precipitaţiilor, s-a constatat o tendinţă de 

scădere a cantităţilor anuale în special în centrul ţării, iar în anotimpul de iarnă, scăderea 

precipitaţiilor s-a semnalat în majoritatea regiunilor, mai pronunţată fiind în cele sudice şi 

vestice. În anotimpul de primăvară şi vară s-a constatat o tendinţă cu caracter regional, iar 

toamna, cantitatea de precipitaţii a crescut în special în regiunile nord-estice, sud-estice, nord-

vestice şi a  scăzut în restul teritoriului. Ca urmare a încălzirii globale, în ţara noastră, se mai 

pot menţiona următoarele schimbări în producerea unor fenomene meteorologice în sezonul 

cald sau rece al anului: creşterea frecvenţei zilelor tropicale, descreşterea frecvenţei zilelor de 

iarnă, creşterea mediei temperaturii maxime în timpul iernii şi verii (cu până la 2.0°C în sud şi 

sud-est), scăderea semnificativă a grosimii stratului de zăpadă în nord-est şi vest, creşterea 

frecvenţei anuale de producere a fenomenelor atmosferice din sezonul rece (bruma, polei, 

chiciura). În România, fluctuaţia multianuală a temperaturii medii din aer, precum şi 

cantităţilor medii anuale de precipitaţii evidenţiază o variabilitate semnificativă de la un an la 

altul, tendinţa de evolutie reliefând un trend ascendent sub aspectul resurselor termice 

comparativ cu cele hidrice. 

Rezultă că, la nivelul teritoriului agricol al ţării noastre, potenţial termic natural este 

mai bogat faţă de cel hidric, factorul limitativ cu efecte negative asupra productivităţii 

culturilor de câmp fiind apa provenită din precipitaţii. Schimbările climatice produse la nivel 

global, asociate cu amplificarea poluării, defrişările sau cu modificările de peisaj, au 

determinat o amplificare a procesului de uscăciune. Ca urmare, unele zone cu risc ridicat la 

secetă tind sa fie afectate de aridizare şi chiar de deşertificare. În ţara noastră, teritoriul cu risc 

ridicat faţă de fenomenul de secetă, cu o tendinţă de aridizare şi chiar deşertificare, cuprinde 

suprafeţe mari din Dobrogea şi sudul Câmpiei Române. Aceste zone pot fi încadrate în 

categoria arealelor cele mai vulnerabile la seceta excesivă şi prelungită, dar în anii extrem de 

secetoşi, fenomenul de secetă poate cuprinde aproape întreg teritoriul ţării noastre, aşa cum s-

a întâmplat în anii mai recenţi. Din cele aproximativ 14.7 milioane ha teren agricol pe care le 

are România, sunt afectate, într-un grad mai mare sau mai mic, de secete frecvente, pe 

perioade lungi şi în ani consecutivi, mai mult de 7 milioane ha din suprafaţa agricolă, dar în 

acelaşi timp  mai bine de  6 milioane ha suferă de exces de umiditate, în anii ploioşi.  

 Aceste schimbări pot avea consecinţe semnificative asupra creşterii şi dezvoltării 

culturilor agricole în perioada de vegetaţie, funcţie de gradul de intensitate al factorului 

perturbator, modul şi durata de acţiune, precum şi de vulnerabilitatea speciilor vegetale la 

producerea evenimentelor meteorologice extreme. Efectele cele mai severe se manifestă 

îndeosebi asupra populaţiei din mediul rural, dependenţa de activitatea agricolă.    

 În anii extremi secetoşi, pentru a diminua efectele negative, practica agricolă curentă 

recomanda : fixarea sortimentului de soiuri şi hibrizi la începutul fiecarui an agricol, funcţie 

javascript:void(0)
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de rezervă de apă a solului la semănat; cultivarea unui număr mai mare de varietăţi/genotipuri, 

cu perioada de vegetaţie diferită pentru o mai bună valorificare a condiţiilor climatice, 

respectarea epocii de semănat. Tendinţa către semanatul mai "timpuriu" al porumbului, 

îndeosebi în primăverile secetoase, este tot mai evidentă datorită calităţii seminţelor pentru 

semănat şi a tratamentelor acestora, asigurându-se astfel dezvoltarea unui sistem radicelar mai 

profund, astfel în perioadele de secetă plantele pot utiliza apa din stratul subarabil al solului, 

asigurându-se şi condiţii mai favorabile pentru polenizare, fecundare, formarea boabelor şi o 

maturare mai timpurie cu efecte asupra producţiilor. Pentru terenurile cu un deficit mare de 

apă în sol se recomandă aplicarea unui sistem minim de lucrări ale solului pentru conservarea 

şi păstrarea apei,  introducerea cu rigurozitate a măsurilor agrofitotehnice de "luptă" cu seceta,  

precum şi irigarea culturilor agricole. Soluţiile şi recomandarile pentru dezvoltarea actiunilor 

şi procedurilor în scopul prevenirii şi diminuării efectelor variabilităţii climatului în 

agricultura trebuie să cuprindă în totalitate întregul complex de măsuri cunoscute 

(agrotehnice, culturale, irigări, etc.) şi acţiuni rapide de intervenţie pentru localizarea şi 

limitarea extinderii fenomenelor extreme în scopul de a se evita accentuarea consecinţelor.  

 Pe termen lung, măsurile care se impun pentru prevenirea şi diminuarea efectelor 

schimbărilor climatice în agricultură includ programe de împădurire a terenurilor degradate, 

reducerea poluării, refacerea şi modernizarea lucrărilor antierozionale, precum şi extinderea 

celor de amenajare şi ameliorare a solurilor nisipoase, dezvoltarea sistemelor de irigaţii etc..  

 

 
 

Dicţionar: 

 seceta - fenomenul natural determinat de precipitaţiile situate sub valorile 

normale, gradul de aprovizionare variind semnificativ functie de stadiul de 

creştere şi dezvoltare al plantelor agricole ; 

 deşertificare - diminuarea sau distrugerea potentialului biologic al 

terenului care poate duce la instalarea unor condiţii asemănătoare zonelor deşertului. Poate fi 

rezultatul interactiunii repetării naturale a secetei cu practicile de exploatare neraţională a 

terenului, despădurire, păstorit intensiv; 

 

Întrebări: 

 Care este, pentru România, urmare a schimbărilor climatice, factorul limitativ 

cu efecte negative asupra productivităţii culturilor agricole? 

 Ce deteremină o amplificare a procesului de uscăciune? 

 Care sunt practicile agricole ce reduc efectele secetei? 

                  

De reţinut: 

 

 În România, zonele cele mai vulnerabile la fenomenul de secetă agricolă 

extremă sunt cele sud-estice şi sudice, îndeosebi Dobrogea, Bărăgan, sudul 

Olteniei, Munteniei şi al Moldovei 

  Schimbările climatice produse la nivel global, asociate cu amplificarea poluării, 

defrişările sau cu modificările de peisaj, au determinat o amplificare a procesului de 

uscăciune, prin urmare unele zone din ţară tind să fie afectate de aridizare şi chiar de 

deşertificare 

 

Aplicaţii practice: 

 Realizaţi un referat privitor la  efectele schimbărilor climatice în zona  

noastră, bazându-vă pe relatarile părinţilor şi bunicilor voştri. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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SUPLIMENTARE:  

 

Trebuie subliniat că deşi multe rezultate ale cercetării ştiinţifice prezintă activităţile 

umane ca  fiind principala cauză  a schimbărilor climatice şi încălzirea globalp fiind 

principalul efect al acestora, există voci, deasemenea autorizate din punct de vedere ştiinţific, 

care contestp afirmaţiile de mai sus.  

Încălzire globală ? 

Deşi schimbările climatice sunt asociate cu 

“încălzirea globală” , rezultatul pentru Europa 

ar putea să fie o nouă eră glaciară, datorită în 

primul rând modificărilor curenţilor oceanici şi 

în special a Gulfstream-ul (curentul Golfului). 

Acesta ia naştere în apropierea Ecuatorului, se 

îndreaptă spre Caraibe şi apoi o ia drept spre 

Nordul Atlanticului. Pe măsură ce înaintează 

spre nord apa caldă a curentului Golfului se 

evaporă – fapt care determină creşterea 

concentraţiei de săruri. La circa 55 grade 

latitudine nordică apele sărate ale curentului 

Golfului devenind mai dense, coboară la 

adâncimi mai mari (2000-3000 m) fiind 

împinse înapoi spre punctul de plecare.În 

dreptul Ecuatorului apele reci ies la suprafaţă, se încălzesc şi ciclul se reia. După cum se vede 

totul se datorează diferenţelor de temperatură, de salinitate şi de densitate ale apelor 

Oceanului Atlantic. Dacă gheţurile polare s-ar topi, apa oceanului Atlantic în zona sa nordică 

s-ar îndulci, iar modificările de salinitate ar putea perturba delicatul echilibru care determină 

curentul Golfului. Iar dacă apele calde nu ar mai scălda coastele nordice ale Europei şi 

insulelor adiacente, clima acestor zone s-ar modifica dramatic, astfel Islanda, Norvegia, 

Finlanda, Suedia si nordul Marii Britanii ar putea fi acoperite de gheţuri veşnice. 

Contribuția omului la încălzirea globală? 

Gândindu-ne la gazele cu efect de seră, putem spune că activităţile oamenilor au dus 

cu siguranţă la creşterea emisiilor de CO2 (datorită defrişărilor şi  a arderii combustibililor 

fosili), a emisiilor de CH4 (ca urmare a activităţilor agricole, spre exemplu creşterea vacilor), 

a  emisiilor de N2O (ca urmare a folosirii îngrăşămintelor chimice şi a arderii combustibililor 

fosili) şi a emisiilor de compuşi halogenaţi (datorită substanţelor utilizate în sprayuri, 

instalaţiile frigorifice şi instalaţiilor pentru stingerea incendiilor). Totuşi, se pare că o serie de 

fenomene şi procese naturale, independente de activităţile antropice, au o influenţă mai mare 

asupra creşterii concentraţiei de gaze cu efect de seră, în atmosferă. Spre exemplu, CO2 nu 

este cel mai important factor pentru efectul de seră, mai importante din acest punct  de vedere 

fiind vaporii de apă (H2O) şi metanul (CH4), care  contribuie chiar mai mult la reţinerea 

radiaţiilor infraroşii. Sursa acestor gaze este  fermentarea naturală a  materiilor organice sau 

micile mişcări ale plăcilor tectonice, care se soldează cu eliberarea acestora.  
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Factorul cel mai important, de care depind schimbările climatice, este Soarele,  a cărui 

activitate solară variază considerabil. Erupţiile solare, acele explozii uriaşe de energie care 

apar câteodată la suprafaţa Soarelui, sunt cauzate de schimbări majore şi rapide pe care le 

suferă câmpurile magnetice solare. Erupţiile solare au luat în ultimii ani o amploare fără 

precedent (se consideră că de 8.000 de ani nu a mai fost o activitate atât de intensă), undele 

magnetice asociate acestora producând valuri de căldura.. 

Efecte benefice ale schimbărilor climatice? 

Peste tot se discută despre părţile negative ale încălzirii globale. Însă există şi 

avantaje. Perioadele de încălzire globală au reprezentat pentru oameni epoci de abundenţă, 

când civilizaţiile au făcut salturi uriaşe.În schimb, epocile glaciare au reprezentat timpuri în 

care dezvoltarea umana s-a încetinit sau chiar a regresat. Se estimează că în zonele reci vor 

creşte producţiile agricole, ca în aceleaşi zone se va putea face exploatarea resurselor 

minerale, că se va inregistra scăderea numărului deceselor provocate de frig şi o posibilă 

diminuare, în anumite regiuni, a epidemiilor de boli infectioase. 

 O certitudine ! 

 Chiar daca oamenii de ştiinţă au discuţii în contradictoriu privind rolul hotărâtor al 

activităţilor umane  în fenomenul schimbărilor climatice, trebuie să fim conştienţi că trebuie 

să ne schimbăm modul de viaţă, luând în considerare că resursele planetei nu sunt nelimitate, 

că existenţa noastră ca specie face parte dintr-un echilibru fragil, pe care nu ne putem  permite 

să-l destabilizăm. Această schimbare trebuie văzută şi ca o datorie morala faţă de generaţiile 

viitoare, care, altfel, vor fi condamnate să trăiască în condiţii mult mai vitrege, cu 

repercursiuni negative asupra stării lor de bunăstare. 
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Unitatea 3: SCHIMBĂRILE CLIMATICE ŞI CIVILIZAŢIA 
 

 
 

LECŢIA 3.1.:  OMUL ŞI CLIMA 
 

Rolul extrem de complex al schimbărilor climatice se reflectă atât în evoluţia naturii 

(relief, floră, faună), cât şi în modelarea istoriei omenirii cu efecte benefice iar uneori 

dramatice. 

Antropologi şi biologi evolutionişti, precum şi specialişti în climă - Elisabeth S.Vrba, 

Frederick E.Grine, Richard G.Klein şi David Pilbeam- au corelat recent istoria variaţiilor de 

climă  cu dovezile antropologice pentru a ajunge la consens şi anume că însăşi evoluţia umană 

a fost modelată de tranziţiile climei din ultimii 6 milioane de ani. 

Perioada de răcire globală majoră care a avut loc cu peste cinci milioane de ani în 

urmă coincide cu apariţia primilor hominizi, australopitecii. Efectul acestei schimbări majore 

s-a reflectat în dispariţia habitatului strămoşilor comuni omului şi maimuţelor şi prin urmare 

apariţiei unei noi fiinţe respectiv, homo sapiens. 

Unul dintre cele mai determinante efecte ale schimbării climei asupra civilizaţiei îl 

regăsim în migraţiile masive petrecute într-o  zonă geografică sau alta. Punţile de uscat 

apărute precum strâmtoarea Bering sau Golful Carpentaria au servit drept căi de migrare 

pentru multe popoare. Pe măsură ce gheţarii s-au retras cu circa 10.000 de ani în urmă, nivelul 

mării a scăzut din nou, iar condiţiile de vieţuire umană au redevenit favorabile. Astfel, în una 

dintre cele mai vechi regiuni cunoscute în istorie, Mesopotamia, s-a putut obţine un surplus de 

produse agricole, tocmai datorită efectelor directe ale reliefului şi climei, marcând 

începuturile civilizaţiei umane. Ierihonul, de exmplu, cel mai vechi oraş cunoscut, a fost 

fondat în aceasta perioadă, în timp ce Europa abia începea să se refacă după era glaciară. 

Tot în antichitate, un caz extrem de interesant este cel al civilizaţiei egiptene 

dependente în mod aproape exclusiv de fluviul Nil şi de 

condiţiile climatice complementare (,,Egiptul, un dar al 

Nilului”- Herodot).    
Schimbările de climă au fost suficient de abrupte sau de 

intense pentru a provoca chiar dispariţia unor civilizaţii 

renumite. De exemplu, o secetă care a durat câteva decenii a 

determinat în parte colapsul civilizaţiei mayaşe clasice în secolul 

al IX-lea  

Variaţiile climatice în Evul Mediu n-au fost aşa de mari ca în perioadele glaciaţiunilor. 

Totuşi, în ultima mie de ani se observă o perioadă caldă în secolele al X-lea şi al XI-lea, 

perioadă numită maximul medieval. Este epoca în care vikingii au descoperit Groenlanda, al 

cărui nume, „Ţara verde” indică un peisaj cu vegetaţie, nu acoperit de zăpezi şi gheţuri. În 

continuare însă, în perioada (1550 - 1850) a urmat o răcire, mica eră glaciară, în care iernile 

au fost foarte reci, în special cea dintre anii 1708 - 1709. Prin urmare, schimbările de climă au 

marcat evoluţia  civilizaţiei determinând declanşarea unor evenimente de mare dramatism 

(epidemii, conflicte militare, sărăcie).  

Ca si în epocile anterioare, epoca modernă, ulterior cea 

contemporană, au supus civilizaţia umană schimbărilor climei. De 

exemplu, apariţia industriei a pus probleme mari legate de poluarea 

mediului, iar soluţiile de remediere sunt căutate şi în prezent.  

Influenţa climei se manifestă şi în alte direcţii. Chiar 

imbrăcămintea reflectă adaptarea omului: de la acel pagne sau şorţ pe care îl poartă membrii 

unor triburi din Africa şi America de Sud la costumul special făcut cu unul sau mai multe 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_X
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XI
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vikingi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Erik_cel_Ro%C5%9Fu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Groenlanda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C5%A3ie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Z%C4%83pad%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/1550
http://ro.wikipedia.org/wiki/1850
http://ro.wikipedia.org/wiki/1708
http://ro.wikipedia.org/wiki/1709
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straturi de blană purtate de oamenii din zonele polare şi subpolare; de la pălăriile conice 

purtate de locuitorii din sud-estul Asiei confecţionate din pai 

până la turbanele locuitorilor din Orient; culoarea predominant 

deschisă a veşmintelor îi protejează pe arabi de arşiţa soarelui.     
Pentru efectuarea în bune condiţii a transporturilor 

aeriene trebuie cunoscute previziunile meteorologice. 

Transportul  maritim poate fi influenţat de situaţia 

meteorologică a rutei. Fenomenele cele mai periculoase sunt 

ceaţa, vântul şi îngheţul. De aceea marile nave sunt prevăzute cu 

radare, care pot capta informaţii de la sateliţii meteorologici 

special lansaţi. Şi transportul pe calea ferată sau cel rutier 

beneficiază de ajutorul meteorologiei. Iarna, când viscolele blochează circulaţia, buletinele 

meteo indică zonele în care traficul feroviar şi rutier este întrerupt. 

O mare importanţă o au studiile climatologice cu privire la amplasarea judicioasă a 

unor noi obiective industriale, funcţionale sau a locurilor de odihnă. Se ştie că zonele de relief 

înconjurate de munţi nu permit scurgerea şi ventilarea aerului, înlesnind persistenţa aerului 

poluat şi formarea inversiunilor de temperatură. Ca urmare, compuşii şi reziduurile chimice 

formate nu se pot împrăştia în atmosferă rămânând în straturile inferioare ale atmosferei şi 

având urmări negative în viaţa omului, animalelor şi plantelor.  

 

 
 

 

Dicţionar: 

 

 habitat – teritoriu locuit (de oameni, de animale, de plante) împreună cu 

mediul de viaţă înconjurător; ansamblul condiţiilor de trai, de locuit ; 

 civilizaţia mayaşă – ansamblul realizărilor spirituale şi materiale ale 

locuitorilor vechiului Mexic dintre anii 300-800 d.Hr.  

 

 

Întrebări: 

 

 În ce zone ale globului au apărut primele civilizaţii? 

 De ce Groenlanda a fost numită de vikingi ,,Ţara Verde”? 

 Ce rol are meteorologia în domeniul transporturilor? 

                  

 

De reţinut: 

 

 Clima a influenţat în mod decisiv evoluţia civilizaţiei umane.  

 Lumea contemporană este afectată grav de către poluare şi trebuie găsite 

soluţii de combatere eficientă a acesteia.  

 

 

Aplicaţii practice: 

 

 Descrieţi portul oamenilor din diferite zone ale globului. 

 Pornind de la imaginea piramidelor formulaţi un text de 10- 15 rânduri 

despre civilizaţia vechilor egipteni şi relaţia om-climă. 
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SUPLIMENTARE: 

 

 

Erupţii vulcanice în istorie 

 

 

Marile erupţii vulcanice înregistrate de-alungul istoriei sunt instructive pentru 

transformările pe termen mai lung asupra vieţii umane în trei moduri importante: 

1. Civilizaţia umană este dependentă în mod fundamental de condiţiile stabile de climă de 

care ne-am bucurat cel puţin în ultimii 10.000 de ani. 

2. Tragediile care lovesc o parte a lumii pot fi produse de schimbările de climă care îşi au 

originea în cu totul altă parte a lumii. 

3. Consecinţele devastatoare ale unei schimabări artificiale masive şi relativ bruşte dintr-un 

anume loc sunt în legătură cu modelul global de climă. 

      

Hekla 

 

Aproximativ între 1150 şi 1136 î.Hr., vulcanul Hekla  din Islanda a aruncat milioane 

de tone de praf şi alte particule în  atmosferă. În aceeaşi perioadă conform unui manuscris 

chinezesc primitiv păstrat pe o fâşie uscată de bambus se arată că:  ,,ploua cu praf”. Un alt 

scriitor chinez relata că: ,,a nins în luna a şasea şi zăpada a fost de peste un picior adâncime 

….îngheţul a distrus cinci lanuri de cereale, viermii de mătase nu au mai crescut ……şi au 

căzut ploi torenţiale“.  

 

 

Vezuviu 

 

De numele său se leagă una dintre cele mai mari 

catastrofe ale lumii antice: îngroparea, sub lavă şi cenuşă, a 

trei aşezări romane, între care se detaşează cosmopolitul 

oraş Pompei, în anul 79 d.Hr. Coloana de cenuşă s-a ridicat 

probabil la 40 km înălţime iar vulcanul a erupt cu violenţă 

timp de o noapte şi o zi, provocând moartea a 25.000 

oameni. De atunci, Vezuviul a mai erupt de cateva ori, 

ultima dată în 1944, când au fost distruse mai multe sate, 

fără a se înregistra însă victime umane. 

 

 

 

Vulcanul care a declanşat Revoluţia franceză 

 

  In Islanda există un vulcan mult mai puternic decat mult mediatizatul Eyjafjallajökull 

dar care din fericire „doarme” de mai bine de două secole. Este vorba despre Laki, un trunchi 

de con înalt de 1725 m, care a erupt ultima oară în 1783, provocând imense pagube. Gazele 

otrăvitoare ejectate de el în atmosferă au ucis atunci jumătate din şeptelul insulei, iar foametea 

produsă a răpus un sfert din populaţia de 40.000 locuitori a Islandei, din acea vreme. Efectele 

au fost resimţite în toata lumea, în Marea Britanie vorbindu-se despre „vara nisipoasa”, din 

cauza uriaşelor cantităţi de pulbere pe care vântul le-a adus dinspre nord. Erupţia a generat un 

efect de răcire a întregii emisfere nordice, temperaturile fiind atât de scăzute încât în iarna ce a 

urmat 8.000 de britanici au murit de frig 
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Krakatoa 

 

Localizat în Indonezia, acest vulcan a erupt în 27 august 1883, în mai multe reprize, 

puterea exploziei principale fiind, au estimat ulterior specialiştii, de 13.000 de ori mai mare 

decât cea a bombei de la Hiroshima. Explozia catastrofală, care a putut fi auzită până la Perth, 

în Australia, a aruncat în aer 21 km cubi de rocă si cenuşă, până la o înălţime de 140 km! 

Oficial, au fost ucişi 37.000 de oameni, dar numărul victimelor a fost cu siguranţă mai mare, 

din cauza tsunami-urilor declanşate ulterior. 

       
                                                                                         

 

 

Eyjafjallajökull 

 

         Recenta eruptie a vulcanului islandez 

Eyjafjallajökull a produs, după cum se ştie, 

pagube de miliarde de dolari, fără să facă însă, din 

fericire, şi victime umane. Tonele de cenuşă 

aruncate în atmosferă prin coşul acestui vulcan, 

considerat „minor” de specialişti, ne-au amintit 

însă cât de liliputană şi de neputinicioasă este 

fiinţa umană în faţa stihiilor naturii.  

        Ce s-ar putea întampla dacă ar erupe un alt 

vulcan, de dimensiuni mult mai mari decât cel 

islandez?  

         Istoria, care a consemnat câteva asemenea 

explozii de proporţii, ne-ar putea oferi referinţe 

elocvente în acest sens.  

 

       
 

 

 

 

 

 



 22 

Unitatea 3: SCHIMBĂRILE CLIMATICE ŞI CIVILIZAŢIA 

 
 

LECŢIA 3.2.:MARI INUNDAŢII DIN ISTORIA RECENTĂ A 

ROMÂNILOR 
 

 

  Un exemplu elocvent în ce priveşte efectele schimbărilor climatice majore din ultimul 

secol din România îl reprezintă inundaţiile. 

În 1970 au fost inundaţii cu efecte catastrofale cauzate de ploi torenţiale, vânt puternic 

şi un val de căldură care a topit zăpada în Munţii Carpaţi. Pagubele uriaşe din acel au constat 

în  pierderi de vieţi umane, iar cele materiale s-au ridicat la cel puţin 1 miliard de dolari. 

Inundaţiile au început în jurul datei de 12 mai şi au durat până în mijlocul lunii iunie. 39 de 

judeţe au fost grav afectate, 230 de oraşe şi sate fiind lovite de viituri doar în primele 

douăsprezece zile.  

                           

 

 

 

 

 

                            În mai 1970, oamenii încearcă să se deplaseze în Alba Iulia 

Iniţial în zonele vestice, inundaţiile au afectat mai apoi regiunile nordice şi centrale. 

Dunărea şi marile râuri ale ţării s-au revărsat provocând pagube greu de estimat. Regimul 

politic de atunci a fost nevoit să conceapă un Program Naţional de ameliorare a terenurilor, 

drenaj, irigare, navigaţie şi combaterea eroziunii solului. 

România a fost lovită de furia apelor şi în 2005, mai ales în zona Transilvaniei 

(Odorheiul Secuiesc, Târgu Mureş, Sighişoara, Bistriţa, Cluj, Turda), înregistrându-se 31 de 

morţi, iar daunele totale au fost estimate la mai mult de 1,5 miliarde de euro. În acelaşi an au 

fost distruse de inundaţii şi judeţe din Moldova, mai ales Suceava şi Botoşani.   

În  2006 inundaţiile s-au numărat printre cele mai devastatoare dezastre naturale din 

istoria României.  Deşi nu au existat victime umane, 

prejudiciul a depasit valoarea pagubelor din 1970. La  

16 aprilie, peste 848 de case erau inundate potrivit 

relatărilor, din care 221 distruse.  Nivelul apelor 

Dunării în timpul inundaţiilor a fost foarte aproape de 

recordul înregistrat în 1895.  Oficialii români au 

ordonat inundări controlate de mii de hectare de spaţii 

agricole pentru a preveni distrugerea unor mari oraşe.  

În 2010 inundaţiile au fost rezultatul unor 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Carpathian_Mountains&rurl=translate.google.ro&twu=1&usg=ALkJrhjVa9l0RlJK9jmoHnv_9cAdLqVEYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Romania&rurl=translate.google.ro&twu=1&usg=ALkJrhiSkN-JYcFAP4ZluglvwNsj1cAY3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Romania&rurl=translate.google.ro&twu=1&usg=ALkJrhiSkN-JYcFAP4ZluglvwNsj1cAY3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia&rurl=translate.google.ro&twu=1&usg=ALkJrhi2ZLOHbK1OLe0ju0XS38vO9x2Mtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Romania&rurl=translate.google.ro&twu=1&usg=ALkJrhjy0rodTdOKEi0EkWywlgcpaC63IA
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fenomene meteorologice extreme care au început după 20 iunie. Cel puţin 21 de oameni au 

murit.  Nord-Estul ţării, în special judeţele Suceava şi Botoşani au fost cele mai afectate.  

Pagubele uriaşe provocate de inundaţiile înregistrate în România după 1970 scot în evidenţă 

rolul determinant al protectiei mediului, având în vedere că cea mai mare parte a acestora au 

fost cauzate de intervenţia umană de multe ori nefondată ştiinţific. 

 

 
                                                             

Dictionar: 

 viitură – creştere bruscă a nivelului unei ape curgătoare care determină 

revărsări abundente; 

 eroziune – proces natural de degradare şi transport a unor substanţe 

solide (sedimente, sol, roci, alte particule); 

 prejudiciu – pagubă, deteriorare a unor bunuri materiale sau culturale. 

 

Întrebări: 

 

 În ce ani au fost cele mai importante inundaţii din istoria recentă a 

românilor? 

 Care sunt principalele măsuri de prevenire a inundaţiilor? 

 

De reţinut: 

 

  Impactul activităţilor umane asupra mediului poate fi extrem de 

distructiv prin apariţia unor fenomene majore cum ar fi inundaţiile. 

 

 

Aplicaţii practice: 

 

 Analizaţi harta şi identificaţi ţările europene în care au avut loc inundaţii 

în august 2005. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_weather&rurl=translate.google.ro&twu=1&usg=ALkJrhg9ErJiZVAhVgxKxPZ_ax0bFC1u3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Suceava_County&rurl=translate.google.ro&twu=1&usg=ALkJrhhNBVDAYHk845OaEr-5hw4a3TFe0A


 24 

 

SUPLIMENTARE: 

Studiu de caz 

Seceta şi foametea din România anilor 1946- 1947 
 

Foametea a fost una dintre marile catastrofe cu care umanitatea a trebuit sa se 

confrunte de-a lungul istoriei.. Pe de alta parte, înfometarea a fost o armă de temut, practicată 

mai ales în conflicte ca mijloc de slăbire a rezistenţei duşmanului şi de lichidare a sa. 

Regimurile totalitare, nazismul şi comunismul, au excelat prin practicarea intensivă a 

înfometarii ca instrument de teroare.  

România ocupată de trupele sovietice nu a făcut excepţie de la regula înfometării. Anii 

1945-1946 au fost ani secetoşi, în special în Moldova. În 1946, comuniştii aveau ambiţia de a 

se legitima în fruntea României. 

 Foametea a produs mişcări haotice de populaţie, oamenii căutând în alte locuri resurse 

de subzistenţă.  

 Foametea din 1946-1947, de sub ocupaţia sovietică, a produs multe traume si a frânt 

mai multe caractere decît propaganda politică a comuniştilor. Numărul victimelor a rămas 

necunoscut din cauza lipsei de interes a autorităţilor. Din surse de istorie orală se poate vorbi 

de mii şi mii de victime, majoritatea copii. De asemenea, şi dupa perioada de înfometare au 

existat victime, din cauza slăbirii organismelor, devenite foarte vulnerabile la boli. Aplicată la 

scară largă în URSS înainte de razboi, înfometarea românilor şi a altor naţiuni ocupate de 

sovietici, din Europa Centrala şi de Est, a vorbit lumii despre adevărata faţă a umanismului de 

tip comunist. 

 

 Ştiaţi că ... ? 

Listă de perioade de secetă intrate în istorie 

Dată Descriere Consecinţe 

secolul XXII 

î.e.n. 

Secolul fiind caracterizat printr-o secetă 

persistentă care a cuprins lumea antică. 

Destrămarea imperiului Egiptului 

antic şi imperiului Akkadian in 

Mesopotamia. 

Sfârşitul 

secolului VIII 

î.e.n. 

Secetă în Grecia 

probabil a fost cauza care a 

declanşat Războiul Levantin 

dintre Halkis şi Eretria. 

secolul 

VIII/secolul IX 

Trei perioade de secetă  a câte 50 de ani 

(~810, ~860, ~910). 
Dispariţia civilizaţiei Maya. 

1930-37 

Trei perioade consecutive de ani secetoşi 

(1930, 1935, 1937) în America de Nord, 

cunoscut ca „Dust Bowl“. 

Lipsa recoltelor, depopularea unei 

regiuni centrale din Vestul 

Americii de Nord. 

1946 
Seceta care a afectat mai ales regiunile 

estice ale României 
Foamete 

 În România au existat următoarele intervale de secetă prelungită: 1894-1907, 1945-

1951, 1983-1994, 2000-2003.  

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XXII
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8E.e.n.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Egiptul_antic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Egiptul_antic
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Akkadian&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_VIII
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8E.e.n.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C4%83zboiul_Levantin&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Halkis&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Eretria&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_VIII
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_VIII
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_IX
http://ro.wikipedia.org/wiki/Maya
http://ro.wikipedia.org/wiki/1930
http://ro.wikipedia.org/wiki/1937
http://ro.wikipedia.org/wiki/America_de_Nord
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dust_Bowl&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1946
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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Unitatea 4: TRANSPORTURI, DEŞEURI, ENERGIE 
 

 
 

Lecţia 4.1.: IMPACTUL DEZVOLTĂRII TRANSPORTURILOR ŞI 

SURSELOR DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI ŞI A FACTORULUI 

UMAN 
 

Dezvoltarea tuturor domeniilor de activitate umană, cunoaşterea planetei noastre şi 

pătrunderea în spaţiul cosmic au fost posibile datorită transporturilor, a tehnologiilor 

informaţionale şi de telecomunicaţii şi a folosirii surselor de energie convenţională. 

Noţiunea de impact poate fi explicată ca efect asupra unei persoane, colectivităţi şi 

chiar asupra întregului sistem ecologic. 

Noile tehnologii de transport, de comunicaţii, informaţionale sunt probleme foarte 

importante în aceste vremuri atât la nivel naţional cât şi internaţional. La nivelul societăţii, 

această explozie de tehnologie , determină îmbunătăţirea situaţiei economice şi calitatea vieţii. 

Mediul înconjurător poate fi şi el studiat, cercetat. La nivelul Uniunii Europene 28% din 

emisiile de gaze cu efect de seră sunt datorate transporturilor şi 84% dintre acestea provin de 

la transportul rutier. Dar, analizând mai temeinic, constatăm că dezvoltarea mijloacelor de 

transport a dus la: supraaglomerarea şoselelor, localităţilor, la mărirea cantităţii de poluanţi 

emişi în atmosferă, creşterea zgomotelor, a vibraţiilor; supratehnologizarea tuturor domeniilor 

determină emiterea unei cantităţi prea mari de radiaţii şi unde electromagnetice. Toate acestea 

au efecte nocive asupra stării de sănătate a omului, în mod deosebit asupra copiilor, tinerilor, 

bătrânilor, persoanelor cu probleme respiratorii, dar  şi a mediului înconjurător. 

Transportul rutier pentru marfă  pentru că s-a dezvoltat foarte mult în ultimele 

decenii constituie şi principalul sursă de poluare în acest domeniu. Pentru reducerea efectelor 

poluante a acestui tip de transport se consideră ca măsură eficientă taxarea acestui tip de 

transport. 

Transportul feroviar este considerat mai puţin poluant, pentru că foloseşte în mare 

parte energia electrică, în ultimii ani cu posibilitatea folosiri surselor de energie 

neconvenţională. Totuşi trenurile poluează prin pierderea unor substanţe transportate şi prin 

zgomot. 

Transportul naval (maritim şi fluvial) are impact negativ asupra mediului prin: 

amenajările construite de-a lungul râurilor; prin construirea unor bazine hidrografice; 

vopselele de pe nave; deşeurile aruncate în fluvii, mări şi oceane; deversări de hidrocarburi 

cunoscute sub denumirea de „maree neagră”; accidentele submarinelor cu propulsie nucleară. 

Toate produc mari pagube în plan ecologic.. 

Transportul aerian este principala sursă de emisie de CO2 din atmosferă dintre toate 

tipurile de transport la nivel naţional, raportat la cantitatea de combustibil consumată pe 

numărul de kilometri parcurşi. 

Şi mijloacele de transport speciale, mai ales gazoductele şi petrolierele au impact 

negativ asupra mediului prin scurgeri necontrolate sau accidente produse. 

Măsuri pentru reducerea impactului transportului asupra mediului: 

- Buna funcţionare şi întreţinere a autovehiculelor;  

- Utilizarea transportului feroviar şi pe apă, şi mai puţin a transportului aerian şi 

rutier. 

 - Încurajarea şi stimularea transportului în comun, a bicicletelor sau mersului pe jos. 

       - Înlocuirea combustibililor fosili cu alte tipuri de combustibili consideraţi ecologici, 

cum ar fi bioetanolul şi biodeselul. 
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 - Protecţia resurselor naturale, a biodiversităţii zonelor, construirea infrastructurii cu 

impact cât mai redus asupra peisajului natural. 

Transportul şi  toate sectoarele economiei sunt mari consumatori de energie. Sursele 

de energie utilizate sunt: sursele de energie convenţională (combustibili fosili) şi surse de 

energie neconvenţională (solară, eoliană, mareo-motrică, geotermală, biogaz). Dintre aceste 

surse de energie, combustibilii fosili prin ardere produc diverşi poluanţi. Unul dintre aceşti 

poluanţi, CO2, este în cantitate mare, se concentrează în atmosferă şi intensifică efectul de 

seră. 

Soluţii pentru eficientizarea producerii şi folosirii energiei: 

 Economia de energie  prin obţinerea aceleeaşi cantităţi de bunuri şi servicii cu 

un consum scăzut de energie; 

 Reducerea risipei de energie în locuinţe şi la locurile de muncă (pornind de la 

stingerea becului când ieşim dintr-o încăpere până la îmbunătăţirea izolaţiei termice a 

locuinţei, etc.). 

 Utilizarea surselor de energie neconvenţională specifice zonei de locuit. De 

exemplu pentru zona montană se pot utiliza: biomasa sau biocombustibilii care se obţin din: 

deşeuri silvice, casnice, agricole, de la prelucrarea lemnului, plante, deşeuri de la animale; 

energia solară pentru încălzirea apei şi obţinerea energiei electrice; energia eoliană; energia 

geotermală. 

Deşi cea mai veche formă de obţinerea a electricităţii a fost transformarea energiei 

potenţiale a apei în energie electrică, iar apa este considerată ca fiind sursă de energie 

regenerabilă, datorită amenajărilor hidroenergetice necesare, acest mod de obţinere a energiei 

este considerat poluant deşi nu produce gaze. Soluţia durabilă pentru valorificarea 

hidroenergiei este aceea de a folosi micro şi picohidrocentrale care nu folosesc lacuri de baraj.  

În concluzie, utilizarea surselor de energie regenerabile sunt eficiente deoarece au 

emisii de gaze reduse sau egale cu zero, nu sunt pierderi de energie la transport şi distribuţie, 

sunt durabile. 

 
 

Dicţionar: 

 surse de energie convenţionale – se referă la surse de energie primară, 

tradiţionale: cărbune, petrol, gaz metan, lemn. 

 surse de energie neconvenţionale    - se refera la forme de energie 

produse prin transferul energiei rezultate din procese naturale regenerabile: 

energia eoliană, solară, a valurilor, geotermală, biomasa. 

 

Întrebări: 

 Pe unde pierde energie casa voastră? Ce soluţii pentru îmbunătăţirea 

situaţiei propuneţi? 

 Daţi exemple de surse de energie regenerabilă care ar putea fi folosite în 

zona noastră. 

 

De reţinut: 

 Sursele de energie regenerabile în zona montană sunt: biocombustibilii, 

energia eoliană, energia solară, geotermală.  

 Mijloacele de transport mai puţin poluante sunt mijloacele feroviare şi 

mijloacele pe calea apei.  

 

Aplicaţii practice: 

 Să utilizăm surse de energe ecologice: „Lămâia-baterie şi bateria cu oţet. 
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   SUPLIMENTARE: 

 

 

ANALIZA UNEI CASE NEECOLOGICE 
 

A. Activităţi: În imaginea de mai jos aveţi prezentat un model de casă neecologică din punct 

de vedere al durabilităţii, consumului de energie, surse de energie utilizate, pierderi de 

energie, materiale utilizate în întreţinerea locuinţei.  

Materiale necesare: foi  de hârtie pentru fleapchat,markere, rigle; 

           Forma de organizare: grupe de 5 elevi. 

Sarcini de lucru: -elevii analizează desenul construcţiei în echipă şi constată impactul  asupra 

mediului şi asupra sănătăţii oamenilor, apoi răspund la următoarele cerinţe pe fişele de lucru:  

-Poate fi reabilitată clădirea din punct de vedere energetic? Cum? 

-Faceţi comparaţie privind avantajele şi dezavantajele între acest tip de locuinţă şi o locuinţa 

ecologică. Stabiliţi primii paşi în construirea unei locuinţe ecologice; 

- Enumeraţi principalele elemente de care trebuie să ţinem seama în construirea unei locuinţe 

ecologice; 

- Scrieţi cel puţin cinci măsuri necesare diminuării risipei de energie. 
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Elementele unei clădiri ecologice 

B. Desenaţi schiţa localităţii voastre şi precizaţi locurile unde pot fi amplasate instalaţiile ce 

utilizează energii regenerabile disponibile în  zona noastră. 

Sarcini de lucru: -identifică sursele de energie convenţională folosite în zona localităţii; 

- răspund cerinţelor, după ce s-au consultat în echipă; 

-pentru sarcina a doua, elevii studiază harta localităţii, identifică sursele de energie 

regenerabile din zonă, stabilesc locurile unde ar trebui amplasate, rolul acestora, etc. 

-prezintă avantajele surselor de energie regenerabilă pentru zonă şi dezavantajele surselor de 

energie convenţionale utilizate şi impactul lor asupra mediului. 

 

 
                                                           Localitate  „verde”  

 

Ştiaţi că.....  Să trăieşti sub  un acoperiş de iarbă este ecologic şi economic? O astfel 

de clădire din punct de vedere economic, aduce mult mai multe avantaje decât ne-am imagina: 

materialele din care este construit acoperişul nu vor mai fi expuse la condiţiile meteorologice 

(vara sunt răcoroase, iar iarna risipa de căldură este foarte redusă), viaţa locuinţei 

prelungindu-se de la 5 la 40 de ani; scade nota de plată la electricitate; se folosesc mai puţine 

materiale; pământul pentru acoperiş este obţinut de la locul construcţiei. Astfel de clădiri sunt 

întâlnite în ultimii 20 de ani în Germania, iar în Anglia cea mai veche astfel de clădire este din 

1964, şi este scoasă la licitaţie pentru suma de 2 milioane de  lire sterline. 
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Unitatea 4: TRANSPORTURI, DEŞEURI, ENERGIE 
 

 
 

Lecţia 4.2.:  DEŞEURILE ŞI MEDIUL 
 

 O problemă a lumii contemporane o reprezintă cantitatea de deşeuri generată de 

oameni şi  modul defectuos de gestionare a acestora. Un cetăţean european generează anual, 

în medie aproximativ 520 de kilograme de deşeuri  menajere. Cu cât consumul de resurse este 

mai mare cu atât mai mult creşte şi cantitatea de deşeuri rezultată. 

         Deşeurile reprezintă orice substanţă (sau obiect) pe care deţinătorul o aruncă sau 

intenţionează sau este necesar să o arunce. Deşeurile, aceste materiale nespecifice mediului, 

sunt destul de greu de reintegrat în circuitul natural şi  sunt agenţi poluanţi foarte agresivi pe 

termen mediu şi lung. 

Principalele categorii de  deşeuri, funcţie de provenienţa, lor sunt: 

 Deşeuri municipale şi asimilabile, care sunt deşeuri generate în mediul urban şi rural: 

- deşeuri menajere (provenite din magazine, hoteluri, restaurante, instituţii publice); 

- deşeuri stradale ( hârtii, mase plastice, frunze, praf); 

- deşeuri din construcţii şi demolări; 

- nămol orăşenesc (rerezultat din staţiile de tratare a apelor uzate şi menajere). 

 Deşeuri sanitare ( provenite din  spitale, dispensare şi cabinete medicale). 

 Deşeuri de producţie (rezultate din procesele  tehnologice industriale sau agricole). 

 Deşeuri industriale stocabile. 

 Deşeuri agro-zootehnice (din agricultură şi, în special, din zootehnie). 

 Deşeuri speciale, categorie în care intră explozibilii şi substanţele radioactive. 

La nivel mondial, restricţiile impuse asupra utilizării unor resurse materiale, a determinat ca 

obiectiv major reciclarea acestora. În România, în general, ca urmare a lipsei de amenajări şi a 

exploatării deficitare, depozitele de deşeuri se numără printre obiectivele recunoscute ca 

generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănătatea publică. Multe ţări fac efort pentru a 

încerca să recicleze aceste deşeuri. Din păcate, nu toate ţările dispun de posibilitatea de a 

recicla aceste materiale. Printre acestea se numără şi ţara noastră, unde procentul de reciclare  

este cuprins între 1-3% pentru deşeurile domestice, fiind colectate neselectiv şi eliminate prin 

depozitare (depozite de deşeuri urbane). 

 Principalele priorităţi pentru un bun  management al deşeurilor sunt: 

-prevenirea apariţiei prin aplicarea „tehnologiilor curate” în activităţi care generează  deşeuri; 

-reducerea cantităţilor de deşeuri; 

-valorificarea- prin refolosire, reciclare materială şi recuperarea  energiilor; 

- eliminarea-prin incinerare sau  depozitare. 

 În ţara noastră, colectarea şi depozitarea deşeurilor a devenit o luptă prioritară la nivel 

naţional şi local. Impactul asupra mediului, pe lângă emisiile de metan rezultate din acest 

sector,  fiind şi prin: poluarea apelor de suprafaţă, a apelor subterane, a solului; efectul de 

seră; riscuri pentru sănătatea umană. 

Deşeurile ne privesc pe toţi! RECICLEAZĂ, RECUPEREAZĂ, 

REFOLOSEŞTE! (R,R,R!!!) 

Aproape întreaga cantitate de deşeuri din coşul de gunoi zilnic este recuperabilă. De ce 

recuperere, refolosire reciclare: 

-pentru reducerea riscului epuizării resurselor naturale; 

-reducerea consumului de energie; 

-reducerea poluării apei, aerului, solului; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Magazin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Restaurant
http://ro.wikipedia.org/wiki/H%C3%A2rtie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mas%C4%83_plastic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Frunz%C4%83
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-scăderea cantităţii de deşeuri depozitate în gropile de gunoi; 

-creearea de locuri de muncă şi beneficii materiale. 

Reducem cantitatea de deşeuri atunci când diminuăm cantitatea de deşeuri prin 

achiziţionarea de produse de strictă necesitate şi nu prin risipă: selectăm produsele funcţie de 

ambalajele lor; cumpărăm şi consumăm mai puţin; evităm produsele cu ambalaje care nu pot 

fi reciclate; folosim pungi bio sau aduse de acasă; cumpărăm şi folosim produse durabile; 

folosim un produs de mai multe ori sau îl dăm unei persoane care are nevoie de el şi nu-l 

aruncăm. 

Reciclăm atunci când ducem materialele refolosibile (şi nu le aruncăm) în locuri unde 

pot fi transformate în acelaşi tip de produs sau în produse noi. Reciclând economisim energie, 

economisim resurse naturale, se dezvoltă numărul de locuri de muncă, se stimulează 

dezvoltarea economică a zonei.Aproape orice obiect recuperat ar putea fi transformat în 

altceva. 

Reciclarea hârtiei  înlătură pericolul defrişărilor, consumului mare de energie şi apă. 

Reciclarea plasticului previne scăderea cantităţii de petrol folost în obţinerea acestor 

materiale, înlătură moartea a mii de păsări, broaşte ţestoase de mare, mamifere marine. 

Plasticul se degradează în natură după sute şi mii de ani, provogând pagube ireversibile. 

Reciclarea sticlei reduce poluarea aerului cu 20% şi a apei cu 50%. În natură, sticla se 

dezintegrează în particole mici într-o periodă de zeci de mii de ani. Putem recicla cioburile, 

sau mai avantajos este să reutilizăm ambalajele de sticlă. 

Reciclarea metalului, presupune avantaje economice şi de protejare a mediului mari.  

Nu uiaţi!!! În zonele montane, şi nu numai: nu depozitaţi deşeurile pe malurile sau albiile 

apelor, în poiene, pajişti, fâneţe, vâlcele. Strângeţi toate resturile în pungi sau saci menajeri şi 

depozitaţile în cea mai apropiată pubelă. Selectaţi deşeurile organice şi materialele 

biodegradabile de celelate categorii şi folosiţi-le în propria gospodărie pentru obţinerea 

compostului. 

 

 
 

Dicţionar: 

 Compost- îngrământ agricol natural obţinut prin fermentarea materialelor 

organice. 

 

 

Întrebări: 

 Care este efectul deşeurilor asupra mediului? 

 Enumeraţi cel puţin trei modalităţi de reducere a cantităţii de deşeuri în 

familia voastră. 

 Cum poate fi redus impactul deşeurilor asupra mediului? 

 

De reţinut: 

 În jurul anilor 500 î.e.n. grecii amenajau gropi municipale de gunoi şi 

scriau legi care avertizau acest fapt de la distanţa de 1,5km. Tot în această 

perioadă, în Atena afost aplicată prima lege care interzicea publicului să arunce 

gunoaie pe străzi. 

 

 

Aplicaţii practice:  

 „Tribunalul Verde al Naturii ”- dezbatere (proces) pe tema deşeurilor din 

zonă 
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SUPLIMENTARE: 

 

 

 

CUM PUTEM REFOLOSI? 
 

Activitate:   analizaţi în echipă pachetul primit. Luaţi fiecare obiect în parte şi apreciaţi 

dacă este ecologic, din ce fel de material este confecţionat, dacă poate fi refolosit sau reciclat, 

etc. Cu ce aţi înlocui aceste obiecte? Dar în ce scop le-aţi reutiliza? Căutaţi o modalitate de a 

le refolosi realizând diverse produse. 

  Materiale necesare: fişe de lucru pentru flipchart, markere, pachete cu diferite 

obiecte: farfurii de unică folosinţă; cutii de carton;fire textile; resturi textile; ţesătură,ambalaje 

din sticlă, fire din plastic, seminţe de cereale; aracet; lipici, coli de hârtie colorată folosite ca 

ambalaj la flori. 

Forma de organizare: echipe formate din 5 elevi. 

Sarcini de lucru: -completează pe fişa de lucru observaţiile asupra obiectelor din 

pachet; 

- caută alternative pentru înlocuirea produselor din pachet; 

- realizează cu ajutorul materialelor primite şi a obiectelor din pachet un produs nou ; 

 

                                           
 
  Împletituri vegetale                                             Refolosirea sticlei, plasticului, textilelor 

 

- promovează produsele prin metode proprii; 

                                                               
       
                             Pubelă ecologică                                                              Decoraţiune  

 

- elevii fac aprecieri cu privire la cauză-efect privind obiceiurile de a face cumpărături, şi 

evidenţiează efectul ambalajeor neecologice, a deşeurilor  asupra schimbărilor climatice. 
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Unitatea 5: PARTICIPARE PUBLICĂ ÎN DOMENIUL SCHIMBĂRILOR 

CLIMATICE 
 

 

 
LECŢIA 5.1.: CONVENŢIA AARHUS - 

Context, informaţii generale 

 
Convenţia de la Aarhus reprezintă un nou model de acord, care îmbină 

drepturile omului cu drepturile asupra mediului înconjurător şi asigură o legatură 

strânsă între populaţie şi guverne. 
 Semnatarii acestui document deosebit de important şi-au luat astfel obligaţia de a 

asigura accesul cetăţenilor la informaţia de mediu, la participarea publică şi la justiţie. 

Preambulul Convenției de la Aarhus pune în evidenţă două concepte: dreptul la un 

mediu sănătos, privit ca un drept fundamental al omului, precum şi importanţa accesului la 

informaţie, a participării publice şi a accesului la justiție, în vederea dezvoltării durabile. 

România a ratificat Convenţia pe 11 iulie 2000, iar legea de ratificare, cu nr. 86/2000, 

a fost publicată în Monitorul Oficial, dată de la care, conform pct. 20 din Constituţia 

României, a căpătat putere de lege pe întreg teritoriul ţării, fiind o reglementare internaţională 

care are prioritate faţă de orice alte instrumente de drept interne, cu excepţia celor care conţin 

dispoziţii mai favorabile. 

Dreptul poporului de a participa la luarea deciziilor în domeniul mediului, de a avea 

acces la informaţiile legate de mediu şi de a avea acces la justiţie, au fost stabilite prin 

intermediul acestui tratat internaţional, având numele Convenţia de la Aarhus. Convenţia are 

trei piloni principali: 

I. Primul pilon: DREPTUL DE A ŞTI 

II. Al doilea pilon: DREPTUL DE A  PARTICIPA  LA  LUAREA  DECIZIILOR  

PUBLICE 

III. Al treilea pilon: DREPTUL DE  ACCES ÎN JUSTIŢIE 

 

I. ELEMENTE ALE DREPTULUI DE A ŞTI 

Informaţiile de mediu în orice formă (scris, vizual, electronic), constituie diferite tipuri 

de informaţii despre efecte pe care starea mediului o poate avea asupra sănătăţii şi a siguranţei 

oamenilor. Aceste informaţii pot trata despre un element oarecare al mediului cum ar fi aerul, 

apa, solul sau diversitatea biologică. 

Oricine poate solicita orice informaţie referitoare la mediu de la orice autoritate 

publică, ministere și agentii naționale, precum și servicii regionale și locale, respectiv, 

administrația locală din comune, orașe și municipii, fără a fi obligat să ofere vreun motiv. 

Autoritatea are doar 30 de zile pentru a raspunde, excepţii: apărarea naţională, 

securitatea publică, intimitatea persoanei, confidenţialitatea comercială şi informaţiile a căror 

publicare ar putea dăuna mediului. 

     Pe lângă obligaţia autorităţilor de a oferi informaţii, atunci când acestea sunt 

solicitate, de asemenea, trebuie să fie ACTIVE în colectarea şi producerea informaţiilor 

referitoare la mediu (exemple: autorităţilor li se solicită să realizeze rapoarte despre starea 

mediului). Autorităţilor nu li se permite să întrebe motivul pentru care avem nevoie de 

informaţii înainte de a le oferi. Autorităţile trebuie să permită accesul, fără a cunoaşte modul 

în care se intenţionează să fie folosite aceste informaţii.  
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II. CONCEPTUL DE PARTICIPARE PUBLICĂ ÎN LUAREA DECIZIILOR 

Autorităţile pot realiza legi şi pot lua decizii mai favorabile mediului, dacă acestea 

solicită şi opinia publicului. Frecvent, publicul are informaţiile cele mai corecte şi de 

actualitate despre starea mediului. De asemenea, participarea publică asigură transparenţa şi 

luarea în considerare şi de aceea, îmbunătăţeşte calitatea luării deciziilor. 

Publicul are dreptul de a participa în trei tipuri de proceduri de luare a deciziilor: 

decizii asupra unor activităţi specifice care afectează semnificativ mediul, de exemplu a 

permisiunii pentru construirea drumurilor, a centralelor nucleare, adoptarea unor planuri, 

programe şi politici legate de mediu, propunerea de legi. 

Obligaţiile autorităţilor sunt de a informa publicul în legătură cu o activitate sau un 

plan propus, de a programa de la începutul procesului, atunci când opţiunile sunt încă 

deschise, de a oferi acces la informaţiile relevante în mod gratuit, de a oferi informaţii asupra 

autorităţii responsabile pentru luarea deciziei, etc. 

Referendumurile au un efect legal de evidenţiere a acestei participări, ceea ce 

înseamnă că autorităţile sunt obligate să-şi bazeze deciziile pe rezultatul referendumului şi pe 

opinia publicului pe care acesta o reflectă.  

 

III. DREPTUL DE ACCES ÎN JUSTIŢIE: 

Atunci când cererea de a se informa a fost ignorată, refuzată din greşeală, sau a primit 

un răspuns neadecvat. Atunci când dreptul de a participa la luarea deciziilor a fost încălcat, 

oricine poate apela la un complet de justiţie (tribunal, judecătorie, curte de apel) sau la un alt 

corp independent şi imparţial, cum ar fi avocatul poporului. 

 

                                             
Dictionar: 

 convenție - înțelegere, acord între două sau mai multe state, instituții sau 

persoane cu privire la anumite probleme sau la anumite obiective; 

 referendum - consultare directă a cetățenilor, chemați să se pronunțe, 

prin vot, asupra unui proiect de lege de o deosebită importanță pentru stat sau 

asupra unor probleme de interes general. 

Întrebări: 

 Ce înțelegeți prin participare publică?  

 În câte zile, autoritățile publice sunt nevoite prin lege să răspundă cu privire 

la informațiile solicitate ? 

 

De reţinut: 

 Convenţia Carpatică (România este  țară semnatară a convenției) 

prevede la art. 13, creşterea gradului de conştientizare, educare şi 

participare a publicului, astfel: 

1. Părţile semnatare vor urma politici menite să crească gradul de 

conştientizare pentru protecţia mediului şi să îmbunătăţească accesul publicului la informaţii 

cu privire la protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, prin promovarea de programe de 

educaţie specifice în domeniu. 

2. Părţile semnatare vor urma politicile privind garantarea participării publicului la luarea 

deciziilor cu privire la protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor şi pentru implementarea 

prezentei convenţii. 

 

Aplicaţii practice: 

 Colectarea de către elevi de informații de pe internet privind cazuri care 

implică protecția mediului. 



 34 

 

SUPLIMENTARE: 
 

 

1. Discuţie deschisă pe un caz specific 

 

Această aplicație constă în colectarea de către elevi de informaţii de pe Internet sau 

din biblioteca locală, referitor la modul în care a fost informat publicul în cazuri care implică 

protecţia mediului şi la felul informaţiilor pe care publicul le-a primit.  

Aplicația are drept obiectiv formarea de către elevi de competențe civice, de 

comunicare, cât și importanța obținerii informațiilor de catre publicul larg. 

Exemplu: Dezastrul nuclear de la Cernobâl cu accent special pe lipsa 

informaţiilor în acest caz. 

Discuţia va putea fi dirijată cu ajutorul unor întrebări stimulatoare cum ar fi: 

 Ce credeţi că s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost transmise informaţii despre 

accident imediat după ce acesta a avut loc? 

 Credeţi că oamenii care trăiau în apropierea locului accidentului ar fi trebuit să 

fie informaţii în detaliu? De ce? 

 Cine altcineva credeţi că ar mai fi trebuit să fie informat despre această 

catastrofă? 

Notă: În cadrul acestei aplicații, elevii vor fi informați asupra faptului că dreptul de a 

şti, nici măcar nu exista în momentul în care a avut loc accidentul de la Cernobîl. În prezent, 

autorităţilor publice li se solicită şi sunt obligate să realizeze informări despre mediu, care să 

fie disponibile într-un interval de timp bine  stabilit. 
 

2. Aplicarea într-un caz specific a informaţilor obţinute pe baza dreptului de a şti 

 

Această aplicație constă in lucrul pe grupe de 4-6 elevi în vederea dezvoltării la elevi 

de competenţe de gândire critică, gândire sistemică, să exerseze luarea de decizii în comun, să 

conștientizeze aspecte ale investiţiilor care au repercursiuni asupra mediului, dezvoltarea de 

competențe civice, abilități de a obține informații. 
Exemplu: Să presupunem că trăiţi în zona Parcului Natural Vânători Neamț. 

Autorităţile naţionale au planificat să construiască o autostradă ce leagă localitatea Iași 

de Târgu Mureș, o parte din această investiție trcând prin Parcul Natural Vânători 

Neamț. 

 Aplicația constă în discuții pe grupuri mici despre următoarele aspecte: 

 Ce fel de informaţii credeţi că sunt necesare să le cunoaşteţi, înainte de a 

permite construirea şoselei? Care sunt opţiunile voastre pentru a primi acele informaţii? Sunt 

aceste informaţii disponibile? Cum puteţi ajunge la ele? 

 Se va solicita grupelor să împărtăşească răspunsurile pe care le-au găsit cu 

restul clasei. 

Este de aşteptat ca elevii să menţioneze următoarele informaţii de mediu: efectele 

estimate ale construcţiei viitoarei şosele asupra speciilor şi habitatelor protejate, nivelul 

zgomotului în zonele din vecinătate creat de trafic, poluarea aerului etc. 

Elevii ar trebui să identifice, în final, ca posibile surse de informare, cel puţin, 

autorităţile 

care au în responsabilitate construcirea şoselei, respectiv autorităţile de mediu 

regionale.  
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Unitatea 5: PARTICIPARE PUBLICĂ ÎN DOMENIUL SCHIMBĂRILOR 

CLIMATICE 
 

 

 
LECŢIA 5.2.: COPENHAGA - 2010 

 
Copenhaga a fost gazda în perioada 07 - 18 decembrie 2009, la Conferința Națiunilor 

Unite privind schimbările climatice. Peste 85 de şefi de stat sau de guvern au participat în 

cadrul celui mai important summit de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Conferința de la Copenhaga a reprezentat rezultatul a doi ani de discuții privind 

elaborarea unei noi Convenții a Națiunilor Unite privind schimbările climatice care să 

înlocuiască Protocolul de la Kyoto, la sfârșitul anului 2012, atunci când va lua sfârșit prima 

perioadă de angajament. Uniunea Europeană a dorit un acord global, ambițios și cuprinzător 

care să împiedice schimbările climatice periculoase prin limitarea încălzirii globale la cel mult 

2 grade Celsius peste temperatura din perioada pre-industrială (sau cel mult 1.2 grade Celsius 

peste nivelul actual).  

 

Uniunea Europeană (UE) a fost prima care și-a asumat acest angajament, decizând în 

mod unilateral să-și reducă propriile emisii cu 20% în comparație cu nivelul anului 1990, 

până în anul 2020. UE s-a angajat chiar să realizeze o reducere cu 30%, cu condiția ca și 

ceilalți mari poluatori să își aducă contribuția la acest efort. 

Cu acest prilej, a fost semnat un pact între participanți, dar care nu are rezultatele care 

au fost scontate. Pactul are mai puțin de trei pagini și nu conține elemente pe care UE le 

consideră cruciale, precum obiectivele colective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră.  

Chiar și cu aceste deficiențe, pactul a fost încheiat cu dificultate. Spre finalul summit-

ului, negocierile păreau pe cale să eșueze, țările industrializate și cele în curs de dezvoltare 

neputând cădea de acord asupra modalităților de a garanta 

respectarea angajamentelor de limitare a emisiilor de către 

națiunile care se dezvoltă  rapid.  

Pactul a devenit posibil după dezbaterile de ultim 

moment dintre SUA și patru dintre țările cu cel mai rapid ritm de 

dezvoltare - China, India, Brazilia și Africa de Sud. 

Pactul le cere statelor participante să reducă emisiile de 

gaze cu efect de seră, în vederea limitării încălzirii globale la sub 

2°C - prag dincolo de care se consideră că schimbarile climatice ar putea scapa de sub control. 

Astfel, națiunile dezvoltate ar trebui să-și reducă semnificativ emisiile, în mod măsurabil. 

Țările în curs de dezvoltare urmează să-și plafoneze nivelul emisiilor și să raporteze 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4062/Efect
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3776/Curs
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2269/Acord
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4062/Efect
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1420/Control_vamal
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3776/Curs
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rezultatele înregistrate o dată la doi ani, cu dispoziții pentru analiză și consultări 

internaționale. 

Textul nu stabilește însă obiective globale de reducere a emisiilor, precum cel solicitat 

deja țărilor UE, de 20%. Fiecare țară în parte va decide cât și cum va acționa. Acordul 

stabilește ca acțiunile aplicate sa fie analizate în anul 2015. Totuși, fiecare stat a trebuit să-și 

declare, până la sfarsitul lunii ianuarie 2010, obiectivul pe care și-l propune. 

Un alt aspect asupra căruia nu s-a putut obține un acord detaliat este modalitatea de 

compensare a țărilor care își păstrează pădurile, element cu un rol esențial pentru încetinirea 

schimbărilor climatice. 

Cel mai palpabil rezultat al conferinței este faptul că țările dezvoltate au convenit să 

acorde 30 de miliarde de dolari (aproximativ 21 de miliarde de euro) în urmatorii trei ani 

(2010 – 2012) și 100 de miliarde de dolari (aproximativ 70 de miliarde de euro) până în anul 

2020, pentru finanțarea proiectelor care sprijină statele sărace în eforturile de promovare a 

energiei ecologice și de adaptare la secetă, la ridicarea nivelului mării și la alte schimbări 

climatice. UE s-a angajat să acorde o finanțare inițială rapidă în valoare de 7,2 miliarde de 

euro (dintr-un total de 21 de miliarde). Sumele ar urma sa provină din surse diverse, din 

domeniul public și privat. 

 

 
                                                             

Dicționar: 

 global - care ia în considerație toate elementele unui ansamblu, care 

rezultă prin însumarea tuturor elementelor de același fel;  

 schimbări climatice - schimbări de climat care sunt atribuite direct sau 

indirect unei activităţi omeneşti care alterează compoziţia atmosferei la nivel 

global şi care se adaugă variabilităţii naturale a climatului observat în cursul unor perioade 

comparabile; 

 pact - denumire dată unor tratate internaționale, bilaterale sau multilaterale, cu caracter 

solemn, privind relațiile politice între state, încheiate în special în scopul menținerii păcii sau 

al colaborării strânse între semnatari; 

 

 

Întrebări: 

 

 Care sunt prevederile pactului de la Conferința de la Copenhaga ? 

 

 

 

 

De reţinut: 

 Industria cimentului este responsabilă pentru 5% din emisiile de gaze 

cu efect de seră generate la nivel global. În 2009, producția de ciment la nivel 

global a fost de trei miliarde de tone, iar emisiile din acest sector au reprezentat 

2,84% din totalul generat. 

 

Aplicaţii practice: 

 Colectarea de către elevi de informații de pe internet privind  legislația 

internă și internațională cu privire la schimbările climatice. 

 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2269/Acord
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/395/Compensare
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2458/Angajat
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1099/Euro
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1762/Public
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SUPLIMENTARE: 

 

 

Protocolul de la Kyoto 
 

Protocolul de la Kyoto, Japonia este un acord internaţional privind mediul. 

Protocolul a fost negociat în decembrie 1997 de către 160 de ţări. Acordul prevede, pentru 

ţările industrializate o reducere a emisiilor poluante cu 5,2% în perioada 2008-2012 în 

comparaţie cu cele din 1990. 

Pentru a intra în vigoare, trebuia să fie ratificat de cel puţin 55 de naţiuni (condiţie 

deja îndeplinită), care să producă 55% din emisiile globale de dioxid de carbon. Această 

ultimă condiţie a fost indeplinită în octombrie 2004 prin ratificarea de către Rusia a 

protocolului. 

Printre ţările care nu au ratificat acest protocol se află şi Statele Unite, responsabile 

pentru mai mult de 40% din totalul emisiilor de gaze de seră - GHG (anunţ făcut în martie 

2001). 

Protocolul de la Kyoto a reprezentat un nou pas înainte în problema schimbărilor 

climatice din perspective globale. Dovezile ştiinţifice apărute au indicat necesitatea unor 

măsuri mai stringente de reducere a gazelor cu efect de seră. S-a cerut Părţilor participante la 

Convenţie să meargă mai departe decât stabilizarea emisiilor de pe teritoriul lor (conform 

angajamentului din 1992) şi să reducă emisiile cu o cotă negociată înainte de prima perioadă 

de angajament (2008-2012). România a semnat Protocolul de la Kyoto în 1997 şi l-a ratificat 

în ianuarie 2001. Valoarea ţintă adoptată de România este o reducere de 8% faţă de anul de 

bază 1989. Protocolul de la Kyoto a devenit obligatoriu prin lege la 16 februarie 2005. 

Obligaţiile şi participarea benevolă a României în cadrul mecanismelor flexibile 

stabilite prin Protocolul de la Kyoto ca Parte din Anexa I sunt: 

o Cantitatea maximă de emisii de GHG pe care România le poate emite în perioada de 

angajament 2008-2012 în vederea conformării la valoarea ţintă de emisie este cunoscută sub 

numele de cantitate desemnată Părţii. Valoarea ţintă este egală cu de cinci ori emisiile din 

anul de bază înmulţit cu 92%. 

o Protocolul stabileşte de asemenea trei mecanisme flexibile (JI), Mecanismul de 

Dezvoltare Curată (CDM), şi IET). Acestea au ca scop să ajute Părţile din Anexa I să reducă 

costurile de realizare a valorilor ţintă ale emisiilorproprii profitând de oportunităţile de 

reducere a emisiilor sau de creştere a cantităţilor de gaze cu efect de seră îndepărtate din 

atmosferă cu costuri mai mici în alte ţări decât în ţara proprie. 

o România trebuie să prezinte un inventar naţional anual al emisiilor şi la intervale 

regulate, comunicări naţionale conform Protocolului de la Kyoto, ambele rapoarte fiind 

depuse spre analiză. 

o România trebuie de asemenea să stabilească şi să menţină un registru naţional de 

urmărire şi înregistrare a tranzacţiilor în cadrul mecanismelor flexibile şi să demonstreze 

conformarea cu angajamentele de la Kyoto. 

o România trebuie să raporteze progrese demonstrabile în îndeplinirea valorii ţintă 

conform Kyoto până în ianuarie 2006. UE a elaborat un format recomandat pentru acest raport 

,,Politici şi măsuri UE comune şi coordonate". 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1997
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A2%C4%83ri_industrializate&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/2008
http://ro.wikipedia.org/wiki/2012
http://ro.wikipedia.org/wiki/1990
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/2001
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