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REZUMAT 

Lucrarea prezintă rolul ştiinţelor termice în programa de studii a universităţilor. In condiţiile încălzirii globale, parte din ea cauzată 

de activitatea omului, este imperios necesar ca în cadrul cursurilor să fie inserate noţiuni de termodinamica mediului. Multiplicarea 

în ultima decadă a catastrofelor naturale, fapt fără precedent la scara istoriei climei, obligă ca prin educaţie, la orice nivel, să fie 

sensibilizate toate generaţiile pentru a fi luate masuri urgente de reducere a impactului poluant generat de activitatea umană 

(efectul de sera, poluanţii din gazele rezultate din arderea combustibililor fosili, economia de energie prin realizarea de procese şi 

echipamente eficiente în special ecologice). Introducerea ecobilanţului în evaluarea ciclului de viaţă unei activităţi sau a unui produs 

apare ca o metodă de analiză privind eficienţa globală a sa. În lucrare sunt prezentate elemente ghid pentru noile tehnologii de 

producere şi conservare a energiei, bazate pe evaluarea ciclului de viaţa a produselor şi serviciilor. 

 

ABSTRACT 

The work presents the thermal sciences role in the universities curricula. In the new global warming conditions, partially due to the 

human activities, the introduction in the atmospheric thermodynamics must be inserted in the students courses. The multiplication 

in the last decade of the natural disasters, the impervious fact in the climate history, imposes that by the educaţion, to be increased 

the awareness of the all generations, in aim to take the urgent measures to reduce the anthropological environmental impact 

(greenhouse effect, flue gases, energy economy by the efficient sustainable technologies). The life cycle assessment using the 

ecobalance concept is applied to the energy chain during the manufacturing and operation of products. The aim of the analysis is to 

give to students the main information concerning the product’s effect on the environment during its all life. The paper presents the 

guidelines for the future energy conversion and conservation technologies, based on the product life cycle assessment. 
 
Cuvinte cheie: ciclu de funcţionare, poluare, efect de seră, educaţie ecologică, nanotehnologii  

Keywords: life cycle, pollution, greenhouse effect, environmental educaţion, nanotechnologies 

 

1.INTRODUCERE 

Analiza ciclului de viaţă est o metoda ştiinţifică 

globală care pune în evidenţă schimburile de energie şi de 

materii prime pentru un anumit produs. Conceptul de ciclu 

de viaţa a fost introdus în 1873 fiind definit ca o succe-

siune de etape în activităţile de concepţie, construcţie, 

funcţionare, prin care un produs trece în cursul vieţii sale 

[2]. Analiza ciclului de viaţă este intrinsec legată de 

bilanţul ecologic, denumit şi ecobilanţ, şi constituie un 

instrument de decizie pentru introducerea unui produs. 

După Barlow "problema este mai întâi de a defini pri-

orităţile acţiunii. De fapt propunerile privind ameliorarea 

impactului asupra mediului au un raport defavorabil 

cost/eficienţă, fiind considerate departe faţă de modelele 

aplicate actual" [3]. Ecobilanţul este deci complementar 

dezvoltării tehnologice şi pune în evidenţă care sunt 

punctele sensibile ale proceselor specifice [4]. Analiza 

ciclului de viaţă provoacă o puternică interacţiune între 

performanţa tehnologică, indicatorii economici, emisiile 

poluante şi sursele de materii prime şi energie [5]. 

In ultimele decenii problemele legate de resursele de 

energie, limitarea lor de factori politici şi naturali, conse-

cinţele negative asupra mediului, atât ca arii de extindere 

cât şi ca acumulare în timp a poluanţilor, fiecare com-

ponent având timpul său specific de viaţă, au determinat 

oamenii de ştiinţă să alerteze politicienii de a impun legi şi 

reglementări stricte privind protecţia mediului. Consecin-
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ţele schimbărilor climatice datorită activităţilor desfăşurate 

de om depăşesc astăzi graniţele unei ţări sau a unui 

continent ceea ce a condus la  adoptarea de către state a 

reglementărilor internaţionale precum protocolul de la 

Kyoto şi normele ISO 14000([6], [7]). 

2. IMPORTANŢA ANALIZEI CICLULUI  
DE VIAŢĂ 

Codul publicat de SETAC (Society for Environmental 
Toxicology and Chemistry [3]) în 1993, a introdus pentru 
analiza ciclului de viaţă patru etape: definirea obiectivelor, 
inventarul intrărilor şi ieşirilor (ecobilanţ), evaluarea 
impactului asupra mediului şi realizarea de cercetării 
pentru a introduce ameliorările specifice produsului ([3], 
[4], [5]). Din etapele ciclului de viaţă se observă : 

 prin inventarul intrări/ieşiri, ecobilanţ, se pot evalua 
cantitativ poluanţii precum şi modul de utilizare a 
materiilor prime şi a surselor de energie, epuizabile sau 
regenerabile, reciclarea şi tratarea deşeurilor 

 evaluarea impactului efluenţilor asupra mediului 
permite a se identifica componenţii cu efecte particulare 
(gaze cu efect de seră, emisii toxice pentru om sau 
ecotoxice, poluanţi termici etc.), ponderea lor în fiecare 
clasa de efecte, analiza pagubelor specifice unui poluant şi 
a celor cumulate 

 urmare a interpretărilor rezultatelor obţinute în 
fiecare din etapele ciclului de viaţă, se vor căuta ameliorări 
ale proceselor din lanţul fabricare – funcţionare – 
dezmembrare pentru a se reduce efectele negative asupra 
mediului 

 pe baza analizei ciclului de viaţă anumite procedee 
pot fi modificate sau chiar înlocuite pentru a fi respectate 
restricţiile de mediu privind efluenţii evacuaţi : valori de 
alertă, valori ce conduc la depăşirea pragului maxim 
admis, vârfuri momentane, valori anuale admise pentru 
temperatură, pentru cantităţile de componenţii poluanţi 

 introducerea de măsuri adecvate, fie prin ameliorări 
tehnologice, fie prin schimbare de tehnologie de elaborare 
a produsului respectiv, pentru a se realiza o dezvoltare 
durabilă prin sisteme de fabricaţie cât mai curate. 

 

Conceptul de dezvoltarea durabilă a fost definit prima 
dată în 1987 de către primul ministru norvegian Gro 
Harlem Brundtland în raportul Naţiunilor Unite intitulat 
„Viitorul nostru al tuturor ”, sub forma: „o dezvoltare care 
răspunde nevoilor prezente fără a compromite capacitatea 
generaţiilor viitoare de a răspunde necesităţilor lor” [8]. 
Acest demers se bazează pe trei piloni : economic, prin 
utilizarea raţională a resurselor naturale (apă, păduri, 
hidrocarburi), echitate în relaţiile comerciale Nord – Sud 
şi integrarea costurilor cu mediu în preţ; social, prin lupta 
împotriva sărăciei şi respectul salariaţilor şi a culturilor; 
environemental, prin menţinerea marilor echilibre (climat, 
biodiversitate) precum şi prevenirea riscurilor. Acest 
demers nu poate fi realizat decât prin solidaritatea dintre 

generaţii, popoare şi teritorii, printr-o bună guvernare în 
fiecare ţară cu participarea tuturor actorilor implicaţi – 
guverne, întreprinderi, asociaţii, cetăţeni. 

Responsabilii politici au încercat în cadrul reuniunilor 

la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă de la Rio de 

Janeiro (1992), sau Johannesburg (2002), sau la confe-

rinţele asupra schimbărilor climatice de la Kyoto (1997), 

respectiv Montreal (2005), să adopte norme şi un cadru tip 

legislativ pentru reducerea efectelor negative datorate 

activităţii umane. Astfel în cadrul Conferinţei de la 

Johannesburg preşedintele Jacques Chirac menţionă „Să 

veghem astfel încât secolul XXI să nu devină pentru 
generaţiile viitoare acela al unei crime a umanităţii contra 

vieţii.” Evaluările din octombrie 2006 privind costul 

încălzirii globale a fost de 5500 miliarde de euro, mai mult 

decât costul cele două războaie mondiale luate împreună 

(N. Stern, studiul comandat de guvernul britanic). Cunos-

cutul economist recomandă ca 1% din PIB-ul mondial să 

fie afectat reducerii gazelor cu efect de seră şi să fie 

percepute taxe de poluare şi bonificaţii pentru industriile 

cu poluare redusă. Se poate astfel defini dezvoltarea dura-

bilă: ca fiind un mod de dezvoltare care să concilieze 

progresul economic şi social cu prezevarea mediului, 

acesta fiind considerat ca un patrimoniu ce trebuie 
transmis generaţiilor viitoare. 

Cu toate elementele prezentate mai sus, în analiza 

ciclului de viaţa există incertitudinile cauzate de : 

 etapa actuală de cunoştinţe, echipamente de 

monitorizare, metodele de evaluare a evoluţiei ştiinţifice şi 

sociale 

 noile necesităţi ale omului legate de stilul de viaţă, 

activităţi, confort 

 disponibilitatea surselor de materii prime şi energie, 

transformarea şi consumul lor cu eficienţă energetică sporită 

şi în echilibru ecologic cu mediul (în sensul conservării 

echilibrului între poluanţii emişi şi posibilităţile de tratare a 

acestora pe cale naturală sau tehnologică, cu impact nul 

asupra mediului, dacă este posibil). 
 

Pe figura 1 este prezentată schema ciclului de viaţă 

pentru un produs. Se constată că toate procesele implică 

utilizarea de energie sub varii forme, fie direct în tehno-

logia principală, fie pentru tratarea efluenţilor, reciclare, 

tratamentul componenţilor nereciclabili, etc. 

Pentru a face o tehnologie cât mai eficientă trebuie 

crescut randamentul de conversie energetică. Aceasta 

implică o abordare detaliată a fenomenelor specifice prin 

aplicarea principiilor termodinamicii, ceea ce permite o 

analiza cantitativă, precum şi o analiză entropică şi exer-

getică adecvată. Complementar cu analiza termodinamică, 

este necesară o analiză a proceselor de transfer specifice 

fiecărui echipament care asigură funcţionarea ansamblului, 

cu scopul de a realiza procese de transfer intense pe întreg 

domeniul de funcţionare şi în consecinţă, de a obţine un 

sistem funcţional cu fiabilitate ridicată şi de dimensiuni 

reduse ([8], [9], [10], [11]). 
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Fig. 1. Reprezentarea schematică a ciclului de viaţa şi a fluxurilor de energie şi materii prime. 

 

Din analiza ciclului de viaţă aplicată la producţia de 

energie electrică şi termică se desprind, în principal, urmă-

torii indicatori raportaţi la unitatea de energie produsă: 

 consumul de energie primară pentru producerea 

unităţii de energie, în kJ/kJ 

 suprafaţa de teren necesară pentru a produce unitatea 

de energie m
2
/kJ 

 durata de indisponibilitate a terenului în perioadele 

de şantier, funcţionare, dezmembrare, ecologizare an/kJ 

 emisiile de gaze cu efect de seră în echivalent CO2, în 

kg CO2/kJ 

 emisiile de SO2 în kg SO2/kJ 

 emisiile de NOx în kg NOx/kJ 

 emisiile de pulberi şi metale grele, în kg /kJ 

 vaporii de apă rezultaţi din combustie care se 

regăsesc în gazele de ardere evacuate în kg H2O/kJ 

 debitul specific de agent de răcire în kg/kJ 

 pierderile de căldură pe unitatea de energie produsă, 

în kJ/kJ. 

Analiza ciclului de viaţă unei sistem de conversie de 

energie permite evaluarea impactului asupra mediului pe 

parcursul tuturor etapelor de producere a unei forme de 

energie, pornind de la sursa primară de energie trecând 

prin succesiunea de transformări şi transport până la 

consumatorul final. Energia electrică şi termică nu se 

poate stoca decât în cantităţi mici, practic ea fiind produsă 

şi consumată într-un interval de timp extrem de scurt. 

Emisiile care rezultă de la producerea de energie au 

acelaşi caracter, stocarea lor fiind limitată, ceea ce necesită 

un tratament imediat la producător. Nu este permisă nici-o 

slăbiciune pe lanţul producţie tratare deşeuri, deoarece 

aceasta ar provoca acumulări de poluanţi în atmosferă cu 

depăşirea limitelor de alertă şi a celor de pericol, cu efecte 

uneori ireparabile. În perioada de funcţionare şi post-

operare a ciclului de viaţa se fac operaţii de îndepărtare 

a componenţilor care pot produce substanţe poluante 

(exemplu : desulfurarea primară a materiilor prime şi a 

combustibililor fosili, reducerea componenţilor cu efecte 

nocivi precum CO şi NOx din efluenţii gazoşi, reducerea 

vaporilor toxici evacuaţi în mediu, tratarea deşeurilor 

solide şi lichide etc.). Pe de altă parte fluidele de răcire şi 

de diluţie necesită un tratament special astfel încât 

devesarea lor în atmosferă să fie cât mai puţin poluantă 

pentru mediu. Se cunoaşte că ridicarea temperaturii râurilor 

sau lacurilor, chiar cu cinci grade produce modificarea 

florei şi faunei aquatice [7]. În plus apare şi diminuarea 

oxigenului şi a bioxidului de carbon din apă, urmare a 

creşterii de temperatură, ceea ce produce efecte contrare : 

reducerea sau chiar dispariţia unor specii de peşti, creşte-

rea CO2 emis de suprafeţele de apă fapt care amplifică 

efectul de seră. Principalele efecte ale emisiilor de po-

luanţi gazoşi sunt ([5], [6], [8], [9], [10], [13]): 

 efectul de seră datorat CO2, NOx, hidrocarburilor, 

freonilor CFC 
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 ploile acide datorate SO2, SO3, H2O vapori, care 

conduc la coroziunea echipamentelor 

 modificarea structurii solului, a fundurilor lacurilor şi 

mărilor datorită creşterilor de depuneri mai puţin permea-

bile care împiedică difuzia oxigenului, cu consecinţe la 

desertificarea unor importante suprafeţe de teren 

 schimbări de fenomene atmosferice care au condus în 

ultimi ani la o încălzire globală dificil de evaluat şi de 

prevăzut (anul 2005 a fost anul record al dezastrelor 

climatice [6]). 

3. FENOMENELE TERMICE ŞI CICLUL 

 DE VIAŢĂ 

Elementele prezentate sus implică studiul aprofundat al 

proceselor termice aferente fenomenelor care au loc în 

echipamente şi sistemele de producţie, precum şi în atmos-

feră datorită impactului efluenţilor deversaţi în mediu. 

Studiul asupra acestor procese se axează în principal pe 

([3], [4], [11], [12], [13]): 

 mecanismul de radiaţie solară şi de radiaţie în infra-

roşu 

 procese de absorbţie desorbţie a gazelor în fazele 

lichidă şi solidă, difuzie mono şi policomponentă 

 convecţia naturală declanşată de gradienţii de tem-

peratură cu altitudinea 

 convecţia forţată datorată gradienţilor de presiune pe 

verticală şi pe orizontală 

 filtrarea gazelor şi a particulelor nocive şi captarea 

gazelor care generează efectul de seră 

 arderea deşeurilor post-operare şi conversia adecvată 

a energiei termice, ceea ce implică şi folosirea cataliza-

torilor pentru reducerea componenţilor nocivi. 

Aceste procese trebuiesc studiate la scară microscopică 

pentru a înţelege mai bine mecanismele care au loc la 

nivel de particule sau intra-atomic : cazul radiaţiei termice, 

procesele de difuzie interfazice, combinarea şi recombina-

rea ionilor şi atomilor din atmosferă care schimbă 

considerabil comportamentul mediului (cazul stratului de 

ozon), curgerea fluidelor şi procesele termice care au loc 

în mediile poroase naturale, medii ce pot fi asimilate cu 

spaţii subcapilare (confinate). La scară macroscopică 

studiul proceselor de transfer este necesar pentru a înţelege 

evoluţiile atmosferice, formarea uraganelor, modificarea 

compoziţiei din stratosferă datorită diminuării concentra-

ţiei de ozon, pierderii de ioni de hidrogen şi de atomi de 

heliu către spaţiu interplanetar ([10], [14]). După datele 

recente asupra fenomenelor termofizice care se derulează 

în atmosferă, se poate constata că gradul de incertitudine 

privind evoluţia unui parametru a diminuat sensibil. 

Forţarea radiativă este rezultatul schimbării compozi-

ţiei atmosferei şi se manifestă prin creşterea proporţiei de 

gaze cu efect de seră. Efectul forţării radiative, denumit şi 

potenţial de încălzire globală, dat de gazele cu efect de seră 

FRG (GWP - Global Warming Potential), se transpune în 

echivalent masic de bioxid de carbon cu relaţia ([9], [15]): 

0

0

( ) d

( ) d

TO

x

TO

r

a x t t
FRG GWP

a r t t
 

în care: TO reprezintă timpul la orizont, ar – factorul de 
absorbţie/emisie al CO2 luat drept gaz de referinţă, ax– 
factorul de absorbţie/emisie a gazului x. 

În tabelul 1 sunt date valorile forţării radiative globale 
în echivalent kg de CO2, în funcţie de durata de viaţă din 
atmosferă a gazului respectiv [15]. Principalii efluenţii 
responsabili de fenomenul de efect de seră sunt : bioxidul 
de carbon, considerat gaz de referinţă, metanul (CH4), 
protoxidul de azot (N2O), freonii, aerosolii şi particulele 
fine dispersate în atmosferă. 
 

Tabelul 1. Forţare radiativă globală FRG a gazelor  

cu efect de seră 

Gazul 

Durata de viata 

în  atmosfera 

[ani] 

 

Potenţial de încălzire 

20 ani 100 ani 500 ani 

CO2 ~ 100 1 1 1 

CH4 12 62 32 7 

N2O 114 275 296 156 

CFC – 11   CCl3F 45 6 300 4 600 1 600 

CFC – 12   CCl2F 100 10 200 10 600 5 200 

 

În tabelul 2 sunt date consumurile de energie primară şi 
emisiile de gaze de efect de seră în echivalent CO2, pe 
unitatea de produs. Aceste valori sunt obţinute din analiza 
ciclului de viaţă a produsului respectiv [4]. Evoluţia fluxu-
rilor radiative antropice din ultimul secol sunt dominate de 
gazele cu efect de sera, fiind compensate parţial de alţi 
factori precum aerosolii şi biomasa (figura 2 [15]). Din 
această figură se constată o reducere a forţării radiative a 
ozonului, deteminată de diminuarea concentraţie acestuia 
în Antarcica (gaura de ozon), reducere care are ca efect 
creşterea fluxului radiativ solar care cade pe suprafaţa 
pământului. 

Pe de altă parte nivelul cunoştinţelor ştiinţifice este 

capital pentru a prezice evoluţia schimbărilor în mediu. Se 

constată că evaluarea efectelor anumitor componenţi este 

încă problematică şi în consecinţa, modelele previziunilor 

sunt dificil de elaborat. Scenariile cele mai pesimiste sunt 

bazate pe dezvoltarea consumului pe bază de combustibili 

fosili utilizaţi în sistemele actuale de conversie energetică, 

ceea ce ar avea ca efect o încălzire globală cu cca 4-6 

grade până la sfârşitul secolului XXI. Scenariile cele mai 

optimiste prevăd o reducere a acestei tendinţe, chiar o 

diminuare a temperaturii globale, dacă s-ar adopta pe scară 

largă sistemele de conversie energetică curate şi durabile 

[16]. Realizarea acestui scop implică o modificare rapidă a 

procedeelor de conversie energetică, acompaniată de exis-
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tenţa deşeurilor biodegradabile, până la apariţia unor game 

de produse mai curate şi mai puţin poluante. 
 

Tabelul 2. Energie primară şi CO2 echivalent 

pe unitatea de produs 

 Energie primară 

[MJ/unitate 
produs] 

CO2 

[kg/unitate 
produs] 

Consumul energetic 
raportat la utilizator 
1 kWh energie electrica (UE) 
1 kWh energie electrica (CH) 
1 kg de păcură (42,5 MJ) 
1 l de benzină 
1 m3 de apă 

 
 

13,7 
8,7 
50 
43 

7 - 20 

 
 

0,5 
0,02 

3,6/0,6 
3,3/3,9/0,5 

Transport 
1000 km kg prin camion (CH) 
1000 km kg cu avion 
1 persoana km tren 
1 persoana km 
automobil/avion 

 
5,1 
17 
0,5 
3,2 

 
0,3 
1 

0,03 
0,25 

Materiale 
1 kg aluminiu 
1 kg aluminiu reciclat 
1 kg cupru 
1 kg oţel 
1 kg plastice 
1 kg hârtie 
1 kg sticlă 
1 kg beton 
1 kg PC unitate centrală 

 
184 
18,5 
106 

31 – 100 
80 – 110 

20 
14 
1 

210 

 
10 
0,9 
5,2 

1,6 – 5,3 
2,3 – 3,5 

0,4 
1 

0,1 

CH - Elveţia, UE - Uniunea Europeană 
 

Toate rapoartele elaborate de organismele internaţio-
nale specializate, prezintă predicţiile privind schimbările 
climatice cu nu grad ridicat de incertitudine, ceea ce 
împiedică elaborarea de strategii riguroase cu aplicabilitate 
pe o perioadă determinată. Principalele incertitudini sunt 
legate de : 

 ipotezele asupra scenariilor şi modelelor adoptate 

 utilizarea noilor echipamente de achiziţie/stocare a 
datelor a sistemelor de monitorizare şi decizie 

 lipsa de cunoştinţe pentru a concepe modele avansate 
ale proceselor de transfer ce au loc în atmosferă, în special 
în ceea ce priveşte convecţia termică şi de masă aferentă 
curenţilor atmosferici care conţin efluenţii degajaţi de 
activitatea omului 

 imposibilitatea de a prevedea ponderea energiilor 
rezultate din noile tehnologii de conversie 

 dotarea energetică a populaţiei referitoare la trans-
port, încălzire, climatizare. 

Drumul descoperirilor ştiinţifice şi al implementării lor 
în aplicaţiile într-un domeniu prezintă o dependenţă între 
scara spaţială şi epoca la care au fost introduse acestea în 
practică. Dacă urmărim evoluţia aplicării descoperirilor 
ştiinţifice cu timpul se constată că în ultimele decenii 
aplicaţiile tehnologice determinante s-au deplasat către 
domeniul micro şi nanotehnologiilor (figura 3). Cu cât ne 
apropiem de prezent efortul ştiinţific este mai mare pentru 
o cucerire a lungimilor de undă cât mai mici şi a realizării 
de echipamente bazate pe caracteristicile acestora. Aceste 
noi descoperiri şi tehnologiile aferente vor permite a fi ela-
borate modele mai puţin simplificate şi simulări mai pre-
cise asupra desfăşurării şi evoluţiei fenomenelor naturale. 

4. CONCLUZII 

Elementele prezentate mai sus ne pot ghida către o 
revizuire şi o actualizare a programelor de studii, a pro-
gramelor analitice a disciplinelor de profil din domeniile 
ştiinţelor inginereşti şi ştiinţelor naturii, fiind în concor-
danţa cu tendinţele actuale din învăţământul european 
([17], [18], [19]). Graţie acestei actualizări pot fi prezen-
tate studenţilor noţiuni şi metode de analiză pentru o mai 
bună poziţionare a unui produs în lanţul producţie-opera-
re-dezmembrare în raport cu importanţa sa funcţională şi 
durata sa de viaţă. Pe de altă parte analiza ciclului de viaţă 
a unui produs pune în evidenţă eficacitatea globală, care 
are principalul component randamentul energetic al pro-
ceselor şi operaţiilor specifice, în corelaţie cu restricţiile 
impuse de indicatorii de mediu. 
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Fig. 2. Evoluţia fluxurilor radiative în secolul XX. 
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Fig. 3. Evoluţia dimensiunilor cu timpul la aplicaţiile ştiinţifice. 

 

O bună gospodărire a surselor primare de energie este 

întotdeauna legată de impactul asupra mediului, impact 

integrat în durata de viaţa a produsului pe toată perioada 

de viaţa a substanţelor poluante 

Structura curricula pentru inginerie şi ştiinţele naturii 

trebuie să conţină un important modul de formaţie asupra 

energiei şi mediului funcţie de profilul de specializare. Un 

învăţământ convingător, bine articulat şi actualizat are un 

rol determinant în formarea viitorilor specialişti, care la 

rândul lor vor disemina cunoştinţele despre binomul teh-

nologie-mediu comunităţilor umane cu care vin în contact 

prin forme variate : învăţământ la toate nivelele, media, 

asociaţii civice, sport etc. Educaţia şi cercetarea trebuie să 

stimuleze măsuri care au drept obiectiv principal dezvol-

tarea de competenţe în legătură cu respectul faţă de mediu. 

Astăzi plătim factura încărcată a epocii industriale în care 

s-au acumulat emisii poluante şi deşeuri radioactive 

(acestea din urmă necesită sute de ani pentru a deveni 

inofensive). Spre exemplificare durata de viaţa a bioxidu-

lui de carbon este de circa 100 ani, iar Henry Ford lansa la 

începutul secolului XX (1903) ideea ca fiecare familie 

americană să posede un automobil. Trăim oare acum efectul 

cumulat a unui secol de automobilism ? Această factură nu 

are un preţ cuantifiabil, din nefericire, ci numai efecte 

nocive care probabil va conduce la modificări majore de 

strucurare a industriei, a sistemelor de transport, a con-

cepţiei construcţiilor şi a amenajări teritoriale. 

Printr-o abordare raţională, educaţia referitoare la me-

diu permite a se acţiona în sistemele economico-sociale, 

ceea ce va conduce la dezvoltarea constructivă a cuno-

ştinţelor. Rezultă fără echivoc, că educaţia relativă la 

mediu trebuie să fie inclusă în domeniile ingineriei şi şti-

inţelor naturii. 

 

Mulţumiri 
 

Doresc pe această cale sa-mi exprim via recunoştinţă 

faţă de doamna Simona Mehedinţi, care mi-a pus la 

dispoziţie marea operă a bunicului său Simion Mehedinţi,  

savant complet si model de moralitate  academica, cel mai 

important geograf care l-a avut România. Opera capitală a 

lui Simion Mehedinţi, Terra, publicată în 1930-1932, in-

troduce structura fenomenologică a efectului de seră, efect 

legat de modificarea compoziţiei atmosferei şi în care 

schiţează chiar elemente asupra evoluţiei climatului în 

raport cu activitatea umană. 
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