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Secolul al XXI-lea va prelua o mare problemă nerezolvată de secolul anterior – protecţia mediului 
înconjurător. Actualmente, există numeroase semnale de alarmă din cauza poluării excesive şi a epuizării 
unor resurse naturale. Cu toate preocupările existente în fiecare ţară şi la scară internaţională orientate spre 
protecţia mediului şi protejarea resurselor naturale, conservarea vieţii, a diversităţii ecologice se apreciază 
unanim că eforturile sunt insuficiente şi distribuite inegal pe glob. Susţinerea financiară a cheltuielilor pentru 
mediu este dependentă de starea economică a fiecărei ţări, deci decalajele existente între ţări vor marca 
profund şi acest domeniu. 

Existenţa planetei noastre este ameninţată de tot felul de fenomene specifice civilizaţiei moderne, care în 
evoluţia ei către progres, rămâne conştient sau inconştient indiferentă la urmările cuceririlor ştiinţei şi tehnicii 
moderne, astfel că aceste urmări sunt destul de vătămătoare şi chiar fatale Pământului. 

Problema poluării este astăzi extrem de gravă. Trebuie să facem deosebire între poluarea atmosferei, care 
ameninţă viitorul planetei noastre, şi cea a solului şi a apei, care creează mari dificultăţi fiecărei naţiuni şi mai 
ales ţărilor industrializate din America de Nord, Europa, Rusia şi Extremul Orient, alterând calitatea vieţii. 
Societăţile moderne încep să realizeze că sunt pe cale nu numai de a-şi distruge mediul înconjurător, dar 
chiar de a-şi submina propriul viitor. 

Foarte puţine guverne şi agenţii pentru dezvoltare din întreaga lume au încercat să schimbe sensul 
acestor tendinţe ameninţătoare. Construirea unui viitor stabil, adaptat necesităţilor ecologice, trebuie să aibă 
în vedere o viziune clară referitoare la un mediu propice vieţii. 

O societate viabilă este aceea care îşi satisface nevoile fără a pune în pericol perspectivele generaţiilor 
viitoare. Acest lucru presupune responsabilitatea fiecărei generaţii faţă de asigurarea posibilităţii ca 
următoarea generaţie să beneficieze de o zestre naturală şi economică nediminuată. 

În cursul unui act respirator, omul în repaus trece prin plămâni o cantitate de 500 cm3 de aer, volum care 
creşte mult în cazul efectuării unui efort fizic, fiind direct proporţional cu acest efort. În 24 ore în medie omul 
respiră circa 15-25 m3 de aer. Luând comparativ cu consumul de alimente şi apă, în timp de 24 ore, omul 
inhalează în medie 15 kg de aer în timp ce consumul de apă nu depaşeşte de obicei 2,5 kg, iar cel de 
alimente 1,5 kg. Rezultă din aceste date importanţa pentru sănătate a compoziţiei aerului atmosferic, la care 
se adaugă şi faptul că bariera pulmonară reţine numai în mică măsură substanţele pătrunse până la nivelul 
alveolei, odată cu aerul inspirat.  

Din punct de vedere al igienei, aerul influenţează sănătatea atât prin compoziţia sa chimică, cât şi prin 
proprietăţile sale fizice.  

În ceea ce priveşte compoziţia chimică distingem influenţa exercitată asupra sănătaţii de variaţii în 
concentraţia componenţilor normali, cât şi acţiunea pe care o exercită prezenţa în aer a unor compuşi străini. 
Efectele directe sunt reprezentate de modificările care apar în starea de sănătate a populaţiei ca urmare a 
expunerii la agenţi poluanţi. Aceste modificări se pot traduce în ordinea gravităţii prin: creşterea mortalităţii, 
creşterea morbidităţii, apariţia unor simptome sau modificări fizico-patologice, apariţia unor modificări 
fiziologice.  

Modificările patologice pot fi determinate de impactul repetat al agentului nociv asupra anumitor organe 
sau sisteme. Efectele de lungă durată apar dupa intervale lungi de timp de expunere care pot fi de ani sau 
chiar de zeci de ani.  

Manifestările patologice pot îmbrăca aspecte specifice poluanţilor (intoxicaţii cronice, fenomene algerice) 
sau pot fi caracterizate prin apariţia unor îmbolnăviri cu etimologie multiplă, în care poluanţii să reprezinte 
unul dintre agenţii etimologici determinanţi sau agravanţi (boli respiratorii acute şi cronice, anemii etc.).  

Poluanţii iritanţi realizează efecte iritative asupra mucoasei oculare şi îndeosebi asupra aparatului 
respirator. În această grupă intră pulberile netoxice, precum şi o sumă de gaze şi vapori ca: bioxidul de sulf, 
amoniacul, bioxidul de azot, ozonul, substanţe oxidante, clorul.  
Poluarea iritantă constitue cea mai răspandită dintre tipurile de poluare, rezultând în primul rând din procesele 
de ardere a combustibilului, dar şi de celelalte surse de poluare . 

Poluanţii fibrozanţi produc modificări fibroase la nivelul aparatului respirator. Printre cei mai raspanditi 
sunt:bioxidul de siliciu, azbestul ,oxizii de fier, compusii de cobalt, bariul.   

Sunt mult mai agresivi în mediul industrial unde determină îmbolnăviri specifice care sunt excepţionale în 
condiţii de poluare a aerului. Totuşi poluarea intensă cu pulberi poate duce la modificări fibroase pulmonare.  



Poluanţii alergenici din atmosferă sunt cunoscuţi de multă vreme. Îndeosebi este cazul poluanţilor naturali, 
responsabili de un numar foarte mare de alergii respiratorii sau cutanate:polen, fungi, insecte, praful din casă. 

Pe lângă acestea se adaugă poluanţii proveniţi din surse artificiale - în special industriale - care pot emite 
în atmosferă o sumă de alergeni compleţi sau incompleţi.  

Pe primul loc din acest punct de vedere, se găseşte industria chimică (industria maselor plastice, industria 
farmaceutică, fabricile de insecticide etc.). Sunt semnalate şi situaţii cu apariţia unor fenomene alergice în 
masă, ca cel de la New Orleans din 1958 în care alergenul a fost identificat în praful provenit de la deşeuri 
industriale. Există dificultăţi în estimarea rolului poluanţilor atmosferici ca factori etiologici ai cancerului. Totuşi 
creşterea frecvenţei cancerului îndeosebi în mediul urban, a impus luarea în considerare şi a poluanţilor 
atmosferici ca agenţi cauzali posibili, cu atât mai mult cu cât în zonele poluate au fost identificate în aer 
substanţe cert cancerigene.  

Cei mai răspândiţi dintre poluanţii organici cancerigeni din aer sunt hidrocarburile policiclice aromatice ca: 
benzopiren, benzoantracen, benzofluoranten etc. 

Cel mai răspândit este benzopirenul , provenind din procese de combustie atât fixe cât şi mobile. Ia 
naştere în timpul arderii, se volatilizeaza la temperatură ridicată şi condenseaz rapid pe elementele în 
suspensie. Substanţa cancerigenă este cunoscută de multă vreme, iar prezenţa în aer indică un risc crescut 
de cancer pulmonar.  

Efecte cancerigene se atribuie şi insecticidelor organoclorurate precum şi unor monomeri folosiţi la 
fabricarea maselor plastice.  

Mai sunt incriminaţi ca agenţi cancerigeni anorganici: azbestul, arsenul,  cromul, cobaltul, beriliul, nichelul.  
Principalele surse de poluare, recunoscute şi avute în vedere sunt: industria, transporturile, erupţiile 

vulcanice, furtunile de praf, incendiile naturale, activităţile casnice. 
Industria este, la momentul actual, principalul poluant la scară mondială. În momentul procesului de 

combustie, substanţele gazoase, lichide şi solide sunt eliberate în atmosferă de furnale. În funcţie de 
înalţimea furnalelor şi de condiţiile atmosferice, gazele provenind din focare se răspândesc local sau la 
distanţe medii - uneori chiar şi mari - căzând din nou sub formă de particule mai fine decît poluarea 
atmosferică măsurabilă în locurile de emisie.  

Transporturile sunt o altă importantă sursă de poluare. Autovehiculele care funcţionează cu motor cu 
combustie, sunt un factor poluant care este luat din ce în ce mai mult în seamă. Oraşele mari sau 
aglomeraţiile urbane dense sunt afectate în mare măsură de transporturile cu eliberare de noxe.  

Poluarea aerului relizată de autovehicule prezintă două mari particularităţi: în primul rând eliminarea se 
face foarte aproape de sol, fapt care duce la realizarea unor concentraţii ridicate la înălţimi foarte mici, chiar 
pentru gazele cu densitate mică şi mare capacitate de difuziune în atmosferă. În al doilea rând emisiile se fac 
pe întreaga suprafaţă a localităţii, diferenţele de concentraţii depinzând de intensitatea traficului şi posibilităţile 
de ventilaţie a străzii.  

Erupţiile vulcanice generează produşi gazoşi, lichizi şi solizi care, schimbă local nu numai micro şi 
mezorelieful zonei în care se manifestă, dar exercită influenţe negative şi asupra purităţii atmosferice. 
Cenuşile vulcanice, împreună cu vaporii de apă, praful vulcanic şi alte numeroase gaze, sunt suflate în 
atmosferă, unde formează nori groşi, care pot pluti până la mari distanţe de locul de emitere. Timpul de 
remanenţă în atmosferă a acestor suspensii poate ajunge chiar la 1-2 ani. Unii cercetători apreciază că, cea 
mai mare parte a suspensiilor din atmosfera terestră provin din activitatea vulcanică.  Aceste pulberi, se 
presupune că, au şi influenţe asupra bilanţului termic al atmosferei, împiedicând dispersia energiei radiate de 
Pământ catre Univers şi contribuind în acest fel, la accentuarea fenomenului de "efect de seră", produs de 
creşterea concentraţiei de CO2 din atmosferă.  

Furtunile de praf sunt şi ele un important factor în poluarea aerului. Terenurile aflate în regiunile de stepă, 
în perioadele lipsite de precipitaţii, pierd partea aeriana a vegetaţiei şi rămân expuse acţiunii de eroziune a 
vântului. Vânturile continue, de durată, ridică de pe sol o parte din particulele ce formează "scheletul mineral" 
şi le transformă în suspensii subaeriene, care sunt reţinute în atmosferă perioade lungi de timp. Depunerea 
acestor suspensii, ca urmare a procesului de sedimentare sau a efectului de spălare exercitat de ploi, se 
poate produce la mari distanţe faţă de locul de unde au fost ridicate. În 1928, la 26 şi 27 aprilie, o furtună a 
produs erodarea unui strat de sol cu o grosime de 12 - 25 mm pe o suprafata de 400 000 km2, situată în zona 
precaspica. Evaluările făcute cu acest prilej au arătat că, numai pe teritoriul ţării noastre s-au depus circa 148 
milioane m3 de praf, din cantitatea totală ridicată.  

Incendiile naturale, o importantă sursă de fum şi cenuşă, se produc atunci când umiditatea climatului 
scade natural sub pragul critic. Fenomenul este deosebit de răspândit, mai ales în zona tropicală, deşi, în 



general, gradul de umiditate al pădurilor din această zonă nu este de natură să favorizeze izbucnirea 
incendiului.  

Activităţile "casnice" sunt, fie că vrem, fie că nu, o sursă de poluare. Astăzi, în multe ţări în curs de 
dezvoltare, aşa cum este şi ţara noastră, lemnul de foc este la fel de vital ca şi alimentele, iar ca preţ, în unele 
locuri, are un ritm de creştere mai mare decât alimentele. Cauza creşterii zi de zi a preţului este restrângerea 
suprafeţelor de padure. Fumul emis de sobele cu lemne are o culoare albastră fumurie şi conţine o cantitate 
însemnată de materii organice, care se apreciază că pot fi cancerigene. Dar în scopuri casnice nu se ard 
numai lemn, ci şi cantităţi enorme de cărbuni, petrol, şi gaze naturale din care rezultă de asemenea substanţe 
toxice.  

Substanţele poluante din atmosferă sunt substanţe gazoase, lichide sau solide, care îi modifică 
compoziţia. 

Gazul carbonic(CO2), numit ştiinţific dioxid de carbon, este cel mai important din ciclul carbonului şi este 
inofensiv. Bioxidul de carbon întâlnit în atmosferă în proporţie de 0,03% nu produce tulburări manifestate 
decât în situaţiile în care este împiedicată trecerea gazului din sângele venos în alveola pulmonară şi 
eliminarea lui prin aerul expirat. De fapt fenomenele toxice apar în momentul în care presiunea parţiala a CO2 

din aer creşte atât de mult încât împiedică eliminarea acestui catabolit. Iniţial apare o creştere a CO2 din 
sânge (hipercapnie) mai putin datorită pătrunderii lui din aerul exterior, cât datorită autointoxicării 
organismului.  

Pe măsură ce creşte concentraţia în aerul atmosferic, intervine şi solubilizarea lui în plasma sanguină 
datorită presiunii parţiale crescute. 

Primele tulburări apar în jurul concentraţiei de 3% manifestată prin tulburări respiratorii (accelerarea 
respiraţiei), apare apoi cianoza, urmată de tulburări respiratorii şi circulatorii însoţite de fenomene legate de 
dezechilibrul acido-bazic.  

Praful, cenuşa şi fumul au o proporţie destul de mare în totalitatea poluanţilor care există în atmosferă. 
Praful provine din diviziunea materiei fine în particule aproape coloidale de 10-100 nm.  
Fumul este un amestec de particule solide şi coloidale cu picaturi lichide.   

Sursele artificiale generatoare de praf, cenuşă şi fum cuprind, în general, toate activităţile omeneşti bazate 
pe arderea combustibililor lichizi, solizi sau gazoşi.  

O importantă sursă industrială, în special de praf, o reprezintă industria materialelor de construcţie, care 
are la bază prelucrarea unor roci naturale (silicaţi, argile, calcar, magnezit, ghips etc.). Din cadrul larg al 
industriei materialelor de construcţii se detaşează, sub aspectul impactului exercitat asupra mediului ambiant, 
industria cimentului .  

Materialele de bază, care intră în fabricarea cimentului, sunt piatra calcaroasă amestecată cu magme sau 
cu argile.  

Praful rezultat din industria cimentului este împraştiat pâna la distanţă de peste 3 km faţă de sursă, 
concentraţia acestuia în apropierea surselor, variind între 500 şi 2 000 t/km2/an.  

Fumul constituie partea invizibilă a substanţelor ce se elimină prin coşurile intreprinderilor industriale şi 
este constituit din vapori de apă, gaze, produşi incomplet arşi (cărbune, hidrocarburi, gudroane etc.) şi alte 
impurităţi înglobate şi eliberate cu ocazia arderii. Fumul are o culoare albicioasă dacă arderea este completă. 
Culoarea neagră indică o ardere incompletă, datorita lipsei de aer, precum şi prezenţei în cantitate mare a 
cărbunelui şi a funinginii. Culoarea fumului rar poate fi roşcată, cenuşie sau brună, dupa cum cărbunele 
conţine fier, aluminiu sau mangan.  

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz foarte periculos, ce are o pondere din ce în ce mai mare printre 
poluanţii devastatori. Toate materiile primare energetice folosite pentru combustie conţin carbon sub formă de 
combinaţii chimice, care se oxidează, transformându-se în dioxid de carbon (CO2 ) sau în oxid de carbon 
(CO) dacă arderea  este incompletă.  

Monoxidul de carbon se formează în mod natural în metabolismul microorganismelor şi în cel al anumitor 
plante; este un compus al gazului natural. El se raspândeşte în atmosferă sau se formează în stratosferă sub 
efectul razelor UV. 67% din monoxidul de carbon provine de la vehicule, combustia nefiind completă decât 
dacă motoarele merg în plină viteză.  

Anumite plante cu flori, precum morcovul, pot fixa CO. Mari cantităţi sunt fixate în sol şi sunt degradate de 
microorganisme. Cantităţile reziduale se ridică în straturile mai înalte ale atmosferei.  

Monoxidul de carbon este un gaz toxic pentru oameni şi animale. El pătrunde în organism prin plamâni şi 
blochează fixarea oxigenului prin atomul central de Fe al hemoglobinei (HbCO); puterea sa de fixare este de 
240 de ori mai mare decât cea a oxigenului. Nivelul de otrăvire depinde de saturaţia sanguină, de cantitatea 
de CO din aer şi volumul respirat. 



Dioxidul de sulf (SO2), produs în principal de arderea cărbunelui dar prezent şi în emisiile motoarelor 
diesel, se combină cu apa din atmosferă şi provoacă ploile acide care distrug vegetaţia şi clădirile.  

Compuşii azotului contribuie constant la poluarea atmosferei, bioxidul de azot, NO2 este unul dintre cei mai 
periculoşi poluanţi. Sursa principală a acestui gaz o reprezinta motoarele cu ardere internă, dioxidul de azot 
se formează la temperatura ridicată din ţevile de eşapament. Cantităţi importante de NO2 iau naştere şi la 
arderea cărbunilor. În afara faptului că NO2 este toxic ca atare la anumite concentraţii, el contribuie nemijlocit 
la formarea smogului fotochimic. Cuvântul smog este format pornind de la două cuvinte englezeşti smoke şi 
fog , deci smogul este un amestec de ceaţă solidă sau lichidă şi particule de fum formate când umiditatea 
este crescută, iar aerul este atât de calm încât fumul şi emanaţiile se acumulează langa sursele lor. Se 
formează în arealele urbane, în acele locuri în care există un mare numar de automobile, când dioxidul de 
azot este descompus de razele solare, eliberându-se ozon, aldehide şi cetone.  Smogul reduce vizibilitatea 
naturală şi adesea irită ochii şi căile respiratorii, deasemenea este cauza a mii de decese anual. În asezările 
urbane cu densitate crescută, rata mortalitaţii poate să crească în mod considerabil în timpul perioadelor 
prelungite de expunere.  

Ploaia acidă este un tip de poluare atmosferică, formată când oxizii de sulf şi cei de azot se combină cu 
vaporii de apă din atmosferă, rezultând acid sulfuric şi acid azotic, care pot fi transportaţi la distanţe mari de 
locul producerii, şi care pot precipita sub formă de ploaie. Ploaia acidă este în prezent un important subiect de 
controversă datorită acţiunii sale pe areale largi şi posibilităţii de a se raspândi şi în alte zone decât cele 
iniţiale formării. Între acţiunile sale dăunătoare se numără: erodarea structurilor, distrugerea culturilor agricole 
şi a plantaţiilor forestiere, ameninţarea speciilor de animale terestre dar şi acvatice, deoarece puţine specii pot 
rezista unor astfel de condiţii, deci în general distrugerea ecosistemelor.  

Emisiile industriale au fost învinuite ca fiind cauza majoră a formării ploii acide. Datorită faptului că reacţiile 
chimice ce decurg în cadrul formarii ploii acide sunt complexe şi încă puţin înţelese, industriile au tendinţa să 
ia măsuri împotriva ridicării gradului de poluare a acestora, şi de asemenea s-a încercat strângerea fondurilor 
necesare studierii fenomenului, fonduri pe care guvernele statelor în cauză şi-au asumat răspunderea să le 
suporte.  

Studii publicate în 1996 sugerează faptul că pădurile şi solul forestier sunt cu mult mai afectate de ploaia 
acidă decât se credea prin anii '80, şi redresarea efectelor este foarte lentă. În lumina acestor informaţii, mulţi 
cercetători cred că amendamentele din 1990 în vederea reducerii poluării şi a purificări aerului, nu vor fi 
suficiente pentru a proteja lacurile şi solurile forestiere de viitoarele ploi acide.  

Misiunea principală a ozonului în straturile superioare ale atmosferei este de a proteja Terra de razele 
ultraviolete ale soarelui. De-a lungul timpului viaţa vegetală de pe Pământ s-a adaptat la un anumit nivel de 
radiaţii UV. Sporirea cantităţii de radiaţie poate provoca distrugerea treptată a lumii vii. În anul 1985 oamenii 
de ştiinţă au publicat un raport în care se menţiona că produsele chimice numite cloro-fluoro-carburi folosite 
îndelung ca refrigerenţi şi în spray-urile cu aerosoli sunt o posibilă ameninţare a stratului de ozon. Eliberate în 
atmosferă, aceste chimicale se ridică şi sunt descompuse de lumina solară, clorul reacţionând şi distrugând 
moleculele de ozon. O cauză majoră a dispariţiei ozonului conform părerii multor specialişti se consideră 
rachetele cosmice.  

Un aport deosebit în nimicirea ozonului o are şi aviaţia supersonică. Gazele avioanelor conţin oxizi ai 
azotului. Alte chimicale, ca de exemplu halocarburile bromurate ca şi oxizii de azot din îngrăşăminte, pot de 
asemenea ataca stratul de ozon.  

Distrugerea stratului de ozon ar putea cauza creşterea numărului  cancerelor de piele şi a cataractelor, 
distrugerea anumitor culturi, a planctonului şi creşterea cantităţii de dioxid de carbon datorită scăderii 
vegetaţiei.  

Începând din anii '70 cercetătorii ştiinţifici care lucrau în Antarctica au detectat o pierdere periodică a 
stratului de ozon din atmosferă.  

Studiile conduse cu baloane de înaltă altitudine şi sateliţi meteorologici indică faptul că procentul total de 
ozon de deasupra zonei Antarctice este în declin. Zborurile pe deasupra regiunilor Arctice au descoperit o 
problemă asemănătoare. În 1988 suprafaţa găurii de ozon de asupra Antarctidei avea 10 milioane de km2.  
Găuri ale stratului de ozon s-au observat şi deasupra altor regiuni  

Subţierea stratului de ozon pune în pericol existenţa omenirii ca atare. De aceea în 1985 a fost format - 
Comitetul de Coordonare pentru protecţia stratului de ozon. Au fost luate măsuri drastice, până la interzicerea 
folosirii freonilor şi a altor agenţi. Măsurile întreprinse au permis încetinirea ritmului de progresare a găurilor 
de ozon, dar nu au oprit definitiv procesul.   



Principalii poluanţi care produc efectul de seră şi care sunt emişi în mare parte de autovehicule sunt 
dioxidul de carbon, oxidul azotos, metanul alături de alţi compuşi chimici care provin din alte surse, în special 
industriale.  

Consecinţele cele mai importante vor fi transferurile zonelor climatice cu lărgirea regiunilor aride, 
restrângerea zonelor subtropicale cu ploi hibernale şi reducerea precipitaţiilor în latitudinile mediane cu 
consecinţe catastrofice pentru aprovizionarea cu apă a ţărilor industrializate.  

Rezultatul efectului de seră este creşterea temperaturii planetei care duce la schimbări climatice şi de 
relief, datorită în primul rând topirii calotelor glaciare de la poli.  

O posibilă mărire a păturii de nori sau o mărire a absorbţiei excesului de CO2 de către Oceanul Planetar, 
ar putea stopa parţial efectul de seră, înainte ca el să ajungă în stadiul de topire a calotei glaciare. Oricum, 
rapoarte de cercetare ale SUA, eliberate în anii '80 indică faptul ca efectul de seră este în creştere şi că 
naţiunile lumii ar trebui să facă ceva în această privinţă.  
Controlarea poluării atmosferice 

Colapsul global al mediului înconjurător este inevitabil. Statele dezvoltate ar trebui să lucreze alături de 
statele în curs de dezvoltare pentru a se sigura faptul că economiile acestor ţări nu contribuie la accentuarea 
problemelor legate de poluare. Politicienii din zilele noastre ar trebui să se gândească mai degrabă la 
susţinerea programelor de reducere a poluării decât la o extindere cât mai mare a industrializării. Strategiile 
de conservare a mediului ar trebui să fie acceptate pe scară mondială, şi oamenii ar trebui să înceapă să se 
gândească la reducerea considerabilă a consumului energetic fără a se sacrifica însă confortul. Cu alte 
cuvinte, având la dispoziţie tehnologia actuală, distrugerea globala a mediului înconjurator ar putea fi stopată. 

Cele mai sensibile strategii de control ale poluării atmosferice implică metode ce reduc, colectează, 
captează sau reţin poluanţi înainte ca ei să intre în atmosferă. Din punct de vedere ecologic, reducand 
emisiile poluante cu o mărire a randamentului energetic şi prin măsuri de conservare, precum arderea de mai 
puţin combustibil este strategia preferată. Influentând oamenii să folosească transportul în comun în locul 
autovehiculelor personale ajută de asemenea la îmbunatăţirea calităţii aerului urban.  

Metodele de controlare a poluării atmosferice includ şi îndepartarea materialelor poluante direct din 
produsul brut, înainte ca acesta sa fie folosit, sau imediat dupa ce s-a format, dar şi alterarea proceselor 
chimice ce duc l-a obţinerea produsului finit, astfel încât produşii poluanţi să nu se formeze sau să se formeze 
la nivele scăzute. Reducerea emisiilor de gaze din arderea combustibililor folosiţi de catre automobile este 
posibilă şi prin realizarea unei combustii cât mai complete a carburantului sau prin recircularea gazelor 
provenite de la rezervor, carburator şi motor, dar şi prin descompunerea gazelor în elemente puţin poluante 
cu ajutorul proceselor catalitice. Poluanţii industriali pot fi la rândul lor captaţi în filtre electrostatice.  

În procesul instructiv - educativ educaţia ecologică trebuie să ocupe un loc primordial.  
Experienţa profesională a cadrelor didactice trebuie să se manifeste prin conştientizarea elevilor din 
învăţământul preuniversitar în privinţa protejării mediului  înconjurător, prin colectarea şi valorificarea 
deşeurilor reciclabile şi sensibilizarea forurilor competente şi a populaţiei în asigurarea calităţii mediului. 

Ca obiective se pot enumera: 
 creşterea calităţii activităţii didactice prin introducerea şi implementarea acţiunilor ecologice în cadrul 

activităţilor inter- şi transcurriculare; 
 dezvoltarea la elevi a spiritului de răspundere pentru protejarea mediului înconjurător; 
 crearea oportunităţii restructurării programei şcolare referitoare la educaţia pentru mediul înconjurător; 
 oferirea, pentru cadrele didactice, a posibilităţii de a-şi susţine propriile concepţii, idei, metode de 

lucru, practici didactice; 
 dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii; 
 creşterea gradului de conştientizare a tinerilor privind problemele de mediu; 
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