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O serie de studii actuale au pus în evidenţă o accelerare a dislocării populaţiei în secolul al 21-lea .   Conform 
estimărilor, modificările climei vor determina migrarea a aproximativ  250 de milioane de persoane. 

Raportul Grupului Interguvernamental de Experţi privind Evoluţia Climei (GIEC), arată că până în anul 2080, 
între 1,1 şi 3,2 miliarde de persoane vor fi private de resurse de apă;  între 200 şi 600 de milioane vor suferi de foame şi 
în fiecare an intre două şi sapte milioane de persoane vor fi afectate de creşterea nivelului oceanelor 

În acest context derularea unor proiecte la nivel naţional şi internaţional pentru educarea şi responsabilizarea 
populaţiei se dovedesc a fi prioritare. 

Multe concere industriale au demarat propriile proiecte atât pentru protecţia efectivă a  mediului cât şi pentru 
informarea şi educarea tinerilor şi adulţilor în domeniul ecologic. 

 
A series of studies puts in evidence an acceleration of the population displacements in the 21-th century. According 

to the estimations, the climatic changes will generate the emigration of around 250 millions people. 
The report of the inter-governmental group of experts on climate evolution (GIEC) show that until in 2080 

between 1,1 and 3,2 billions of people will be deprived of water; between 200 and 600 millions will suffer from hunger 
and in every year 7 millions of people will be affected by the increase of the ocean level. 

In that context, carrying out some projects at national and international level for people education and 
empowerment will be prior. 

A lot of international concerns have started their own projects both for environment protection and youth and 
adults information end education in the ecological field 
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 INTRODUCERE 
Echilibrele ecologice se realizează la diferite niveluri de organizare şi integrare a sistemelor vii cu sistemele 

nevii, în condiţiile în care acestea se interpătrund şi se intercondiţionează. Aceste echilibre, existente de la crearea 
lumii, se manifestă pe fondul unor neîntrerupte fluctuaţii ale constituenţilor sistemului, putând afirma, fără a greşi, 
că întregul univers se caracterizează, prin natura lui, printr-o stabilitate în diversitate.   

Dezvoltarea industriei a generat două dintre cele mai mari pericole care ameninţă în momentul de faţă 
planeta: poluarea şi încălzirea globală. Datorită societăţii consumiste în care traim, la ora actuala omul foloseşte 
mult mai multe  resurse decât are nevoie, iar deşeurile tot mai numeroase au depăşit de mult timp capacitatea de 
reciclare a naturii care, în mod normal, asigura recircularea integrală a reziduurilor fiintelor vii.   
Ca urmare, pe lângă realizarea unor activităţi cât mai controlate din punct de vedere al protecţiei mediului, ale 
căror consecinţe sa fie atent analizate şi îndreptate atât în sens benefic oamenilor, cât şi în scopul menţinerii 
echilibrelor naturale de pe planetă, odată cu acutizarea problemelor legate de modificările de climă, sistemul de 
control al calitătii mediului a capatat o importanţă transnaţională.   Pentru uniformizarea metodelor de măsurare s-
a impus un sistem de control (monitoring) unitar, denumit ecologic sau integrat, care funcţionează la nivel 
planetar. Se utilizează aparate şi sisteme de măsurare complexe, cu ajutorul cărora sunt înregistraţi, pe perioade 
îndelungate de timp, o serie de parametri ai mediului cum ar fi temperatura, umiditatea, radiaţia solară, nivelul şi 
viteza de scurgere a apelor[1] .  Monitoringul ecologic reprezintă supravegherea sistematică şi continuă de către 
institutile acreditate ale statelor lumii a stării mediului şi a componentelor sale sub influenţa factorilor naturali şi 
antropici. Intreaga activitate de monitoring ecologic se bazeaza pe parametri şi indici cu acoperire spaţială şi 
temporală, care asigură cadrul informaţional necesar pentru elaborarea strategiei şi tacticii de prevenire a 
consecinţelor activităţii antropice şi a calamităţilor naturale, de elaborare a prognozelor şi exercitare a controlului 



operativ asupra eficienţei măsurilor de redresare a situaţiei ecologice. In acest sens se disting 3 niveluri de 
monitoring: naţional, care cuprinde tot teritoriul ţării; regional –unităţile administrativ-teritoriale; local – în 
comunitate, zona de activitate a întreprinderilor, sectoare de landsaft, arii protejate. Totodată s-au creat sisteme de 
măsură unitare pentru climatologie, hidrologie, hidrochimie, pedologie şi pentru măsurarea gradului de poluare. [2]  

   
 

EFECTE ALE MODIFICARILOR DE CLIMA 
O serie de studii actuale au pus în evidenţă o accelerare a dislocării populaţiei în secolul al 21-lea . Conform 

estimărilor, modificările climei vor determina migrarea a aproximativ  250 de milioane de persoane. 
Raportul Grupului Interguvernamental de Experţi privind Evoluţia Climei (GIEC), precum şi alte estimări în 

domeniul ecologic ale diferitelor comisii şi organizaţii internaţionale, arată că: 
Până în anul 2030: 

 Emisiile globale de CO2 vor creşte cu pană la 60 % faţă de nivelul anilor 1990  
Până în anul 2080: 

 între 1,1 şi 3,2 miliarde de persoane vor fi private de resurse de apă; 
 între 200 şi 600 de milioane vor suferi de foame 
 în fiecare an între două şi sapte milioane de persoane vor fi afectate de creşterea nivelului 

oceanelor. 
Până în anul 2100 : 

 Temperaturile vor creşte intre 2 şi 6,3 °C în Europa faţă de nivelul anilor 1990.  
 Temperatura va creşte la nivel global intre 1.4 şi 5.8 °C  faţă de nivelul anilor 1990 
 Nivelul apelor la nivel global va creşte intre 9 şi 88 cm faţă de nivelul anilor 1990[3] 

 
Creşterea temperaturilor şi modificările observate în patternurile precipitaţiilor deja afectează diverse aspecte 

ale ecosistemelor Europei. Dintre acestea, cele mai vulnerabile sunt ecosistemul european arctic şi muntos, 
regiunile de coastă şi ecosistemele din regiunea mediteraneeană. Estimările în domeniul modificărilor climatice 
prevăd pierderi considerabile de specii de animale, şi habitaturi pe suprafaţa întregii Europe, precum şi migrarea 
populaţiilor pentru diverse specii de peşti în alte zone în funcţie de modificările de temperatură ale mărilor şi 
oceanelor. În plus, se preconizează faptul că, datorită încălzirii globale şi modificării precipitaţiilor, ne vom 
confrunta cu acutizarea crizei apei din zonele sudice şi sudestice. 

Cercetările evidenţiază ca principale cauze ale modificării ecosistemelor: 
 Creşterea temperaturilor  
 Modificări în patternurile precipitaţiilor  
 Stratificarea mai accentuată a apei 
 Modificările pH-ului din mediu 

 
 

Paleta efectelor negative ale modificărilor climatice este extrem de vastă. Dintre acestea, ca principale efecte  
directe şi indirecte putem menţiona: 

 Stresul termic – dispariţia speciilor prin neadaptarea la temperatură şi diminuarea înmulţirii 
acestora 

 Modificarea pH-ului şi a compoziţiei chimice a mediului, şi ca urmare modificări în compoziţia 
hranei  

 Stratificarea apei prin apariţia barierelor pe verticală, fenomen ce are ca finalitate imposibilitatea 
migrării unor microorganisme sau alte forme de viaţă pe verticală si distrugerea echilibrului 
biosistemului solului 

 Modificări ale populaţiei microbiale din macromediu (sol, aer, apă) - creşterea incidenţei şi 
gravităţii bolilor induse de microorganisme cum sunt ciupercile, bacteriile, virusurile şi insectele 

 Incălzirea globală şi modificările precipitaţiilor - acutizarea crizei apei din zonele sudice şi sud-
estice  

 Aproximativ 20-30% din speciile vegetale şi animale vor fi pe cale de dispariţie în cazul în care 
creşterea temperaturii atmosferice medii va depăsi un interval estimat de 1,5-2,5°C  

 Impactul schimbărilor climatice poate fi şi mai grav în mările semi-închise decât în cele deschise  
- scăderi de salinitate  în Marea Baltică şi creşteri în Marea Mediterană;  

 Pierderi considerabile de specii de animale, şi habitaturi pe suprafaţa întregii Europe, precum şi 
migrarea populaţiilor pt diverse specii de peşti şi animale marine în alte zone în funcţie de 
modificările de temperatură  

 



 
Modificările climatice afectează populaţia microbială din macromediu (sol, aer, apa) reprezentând un factor 

esenţial în creşterea incidentei şi gravităţii bolilor induse de microorganisme cum sunt ciupercile, bacteriile, 
virusurile şi insectele, cu impact imediat în agricultura şi în siguranţa alimentara [4]. 
 Creşterea temperaturilor au efect atât direct, cât şi indirect.  În producţia animală de exemplu, stersul 
termic generat de incapacitatea animalelor de a se adapta la temperaturile ridicate va avea un efect direct asupra 
sanatăţii, creşterii şi reproducţiei acestora. În plus, modificările induse în mediul nutriţional al acestora vor avea 
efect indirect. În plus se preconizează o creştere a incidenţei bolilor transmise de la animal la om. Se preconizează 
că aceste efecte vor avea impact mai mare în zonele cu clima temperată. 
 

Efecte ale modificarilor climatice asupra colectivităţilor umane: 
 Acutizarea crizei apei 
 Creşterea consumului energetic –temperaturile ridicate vor determina consum energetic ridicat 

prin utilizarea aparatelor de aer condiţionat, mai ales în sudul Europei 
 Diminuarea producţiei animale 
 Diminuarea şi degradarea producţiei vegetale  
 Implicaţii economice potenţial grave asupra pescuitului industrial european  
 Creşterea incidenţei bolilor transmise de la animal la om 
 Migrarea populaţiei – cele mai afectate vor fi zonele de climă temperată 

 
 
 
 
 

MĂSURI DE COMBATERE A EFECTELOR NEGATIVE ALE SCHIMBĂRILOR 
DE CLIMĂ 

 
Preocuparea pentru păstrarea calităţii mediului este un aspect esenţial al dezvoltării durabile şi implică în mod 

obligatoriu responsabilizarea şi educaţia populaţiei pentru protecţia mediului. Conform raportului Comisiei 
Brundtland, prin dezvoltare durabila se intelege o reconciliere intre: satisfacerea nevoilor (principiul economic), 
respectul echilibrelor ecologice (principiul ecologic) si respectarea echitatii inter-si intra-generatii (principiul 
solidaritatii) [5] 
Adaptarea la modificările de climă include politici, practici şi proiecte având ca scop diminuarea efectelor 
negative şi crearea de oportnităţi asociate modificărilor de climă. În acest context, derularea unor proiecte la nivel 
naţional şi internaţional pentru educarea şi responsabilizarea populaţiei se dovedesc a fi prioritare. 

Un studiu al Crucii Rosii şi Semilunii Rosii Internaţionale precizează faptul că dezastrele naturale  generate 
de fenomenele meteorologice extreme s-au înmulţit în ultimii 10 ani, afectând la nivel global 2.5 miliarde de 
persoane şi implicând peste 400 miliarde USD pagube materiale.  În plus, aceste schimbări climaterice vor afecta 
în mod diferentiat ţările, în funcţie de gradul de dezvoltare, însă vor afecta la fel de mult păturile sărace indiferent 
de ţară. 

Cele mai vulnerabile regiuni în faţa schimbărilor climatice vor fi sud-estul Europei, Europa mediteraneeană şi 
centrală.  Adaptarea la modificările climei necesită o concentrare specială asupra dezastrelor în vederea reducerii 
riscului. 

Raportul celor două instituţii internaţionale propun 7 pasi pentru prevenirea şi diminuarea efectelor negative 
generate de modificările climatice.  

 Să se realizeze evaluarea riscului de climă 
 Să se evlaueze priorităţilor şi stabilirea planului de urmat 
 Conştientizarea populaţiei asupra riscului de climă 
 Stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor 
 Evidenţierea vulnerabilităţilor, 
 Documentarea şi împărtăşirea experientelor 
 Creionarea/stabilirea raspunsului global prin sustenabilitate [6] 

 
 

Direcţii de abordare la nivel european a problematicii schimbărilor de climă: 
 Dezvoltarea şi îmbunatăţirea modelelor şi a scenariilor  privind dinamica climei, detaliate la nivel 

regional (mai ales pentru evenimentele climatice extreme) în vederea reducerii gradului ridicat de 
incertitudine şi implicit al pagubelor  



 Imbunatăţirea şi înţelegerea “bunelor practici” în adaptarea măsurilor şi schimbul de informaţie 
privind fezabilitatea proiectelor, costurile şi beneficiile acestora 

 Implicarea sectoarelor public şi privat în derularea proiectelor , precum şi a populaţiei, atât la 
nivel local, cât şi naţional 

 Îmbunatăţirea colaborării şi coordonării intre ţări pentru a asigura coerenţa implementării 
măsurilor de adaptare şi a altor obiective ale politicilor de mediu 

 Alocarea resurselor materiale şi umane necesare  - ţările puternic industrializate ale Uniunii 
europene contribuie financiar la constituirea de fonduri necesare implementării măsurilor de 
adaptare la schimbările climatice în ţările în curs de dezvoltare, mult mai vulnerabile în faţa 
acestui proces 

În vederea menţinerii unui nivel ridicat de biodiversitate, Uniunea Europeană a adoptat în februarie 1998 
“Strategia europeană privind biodiversitatea” ca domeniu a cadrului politic european pentru implementarea 
Convenţiei Naţiunilor Unite privind biodiversitatea.  Scopul strategiei este acela de a identifica, preveni şi eradica  
motivele ce duc la reducerea semnificativă sau pierderea biodiversităţii. Strategia a fost rediscutată în cadrul 
Conferintei de la Malahide din 2004.[7] 

 

Campania europeană pentru energie durabilă 2005-2008 din cadrul programului Europa - Energie 

Eficientă are ca scop conştientizarea publicului şi promovarea producerii şi utilizării de energie durabilă în rândul 

oamenilor şi organizaţiilor, companiilor private şi autorităţilor publice, agenţiilor profesionale şi energetice, 
asociaţiilor industriale şi organizaţiilor neguvernamentale din Europa.  

Proiectul You Control Climate Change, derulat pe perioada 2008-2009, sub conducerea Comisiei Europene, 
Directoratul General pentru Mediu avand ca scop: 

 Inţelegerea mai bună a diverselor aspecte ale schimbărilor climatice şi responsabilizarea opiniei 
publice în faţa acestor schimbări  

 Evidenţierea rolului pozitiv al fiecărui cetăţean în lupta împotriva schimbărilor climatice 
 Implicarea cetăţenilor în dezbaterile actuale privind modificările de climă 
 Transferarea  procesului de constientizare privind schimbările climatice în acţiuni din viaţa 

zilnică pentru adaptarea la aceste schimbări şi diminuarea efectelor negative 
 Susţinerea de către Uniunea Europeana a politicilor de mediu şi a grupurilor de interese privind 

modificările de climă 
 Poziţionarea Uniunii Europene ca susţinător principal în lupta contra schimbărilor de climă 

 
 

La nivelul Romaniei se deruleaza atât proiecte guvernamentale, cât şi proiecte proprii ale diverselor asociaţii 
şi organizaţii neguvernamentale, sau companii multinaţionale. Dintre ele vom menţiona câteva: 

 
Protocolul semnat între Ministerul  Invatămantului şi Garda de Mediu având ca scop: 

 Crearea unui grup de lucru pentru elaborarea de strategii şi programe de educaţie în conformitate 
cu normele şi politicile de mediu ale Uniunii Europene 

 Organizarea de conferinţe privint protecţia mediului, politicile de mediu şi educaţia populaţiei 
pentru mediu 

 Vizite şi schimburi reciproce cu instituţii similare din Europa 
 Organizarea de concursuri, expediţii şi alte activităţi educative pentru elevi 

 
 

Asociatia HAI-HUI pentru Turism, Sport şi Ecologie Tg-Jiu a organizat cu ocazia zilei internaţionale a 
mediului campania "Să păstram mediul pentru generaţiile viitoare!" în scopul sensibilizării populaţiei faţă 
de problemele legate de mediu, creării unei atitudini pozitive şi a unui comportament responsabil faţă de natură. 
Prin aceasta campanie s-a dorit tragerea unui semnal de alarmă în privinţa pericolului reprezentat de poluare 
asupra mediului natural şi educarea/informarea societăţii pentru respectarea valorilor ecologice.[8] 

Concursului naţional “Tinerii Ambasadori împotriva schimbărilor climatice - mesaj pentru 
Copenhaga”: Ambasada Danemarcei la Bucureşti, în parteneriat cu Fundaţia Terra Mileniul III şi Asociaţia 
Alma-Ro a lansat competiţia care s-a desfăşurat la reşedinţa ambasadorului danez Ulrik Helweg-Larsen. 
Evenimentul s-a adresat elevilor din clasele V-VIII şi a constat în elaborarea de proiecte ecologice, tratând cu 
precădere problematica schimbărilor climatice şi a efectelor acestora în special la nivel local. [9] 



 

AER CURAT PENTRU VIITOR proiect în domeniul schimbărilor climatice derulat la Sighişoara. 
Proiectul s-a derulat pe perioada ianuarie-iulie 2008 şi a fost coordonat de către Asociaţia Sighişoara Durabilă 
în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Mures, Asociaţia Pro Convenţia Carpatica Târgu Mures, 
S.C. Consult Energ S.R.L. Mediaş, Fundaţia Dayspring Sighişoara şi Asociaţia Speranţa Pentru Inimă 
Sighişoara, cu finanţarea Programului de Dezvoltare a Naţiunilor Unite, Fondul Global de Mediu – Programul 
de Granturi Mici. Activităţile proiectului au debutat în data de 15 februarie 2008, cu prima sesiune de instruire a 
20 de profesori din 10 instituţii de învaţămant din Sighişoara şi satele Şoard, Danes şi Ţigmandru. Pentru 
instruire a fost invitat un specialist din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş. Proiectul a cuprins, pe 
langă trei sesiuni de instruire a profesorilor, întâlniri de informare/educare a peste 200 de elevi din cele 10 
instituţii, întâlniri de conştientizare/informare a 3 comuntaţi rrome din cele trei sate menţionate, o sesiune de 
instruire a 15-20 de jurnalişti din judeţul Mureş, precum şi sesiuni practice de confecţionare a două sisteme de 
încălzire a apei calde menajere prin colectoare solare. În cadrul sesiunilor de instruire au mai fost invitaţi 
specialişti din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorlogie, Agenţiei de Protecţia Mediului Mures, precum şi 
un reprezentant din sectorul privat din cadrul S.C. Consult Energ S.R.L., care a realizat o demonstraţie practică 
cu aparatură performantă relevantă vizavi de temele: auditul energetic, eficienţa energetică (pierderi de caldură, 
optimizare), reabilitarea termică a clădirilor, energie regenerabilă. Printre obiectivele proiectului a fost şi 
realizarea de către participanţi a cel puţin 30 de materiale de presă în domeniul schimbarilor de climă.[10] 

 

CONCLUZII 

Fără a epuiza subiectul, extrem de vast şi de importanţă majoră pentru întreaga planetă, am subliniat în cele 
prezentate mai sus atât probelmele şi efectele negative pe care le induc schimbările de climă cărora le suntem 
martori, cât şi  cateva măsuri luate la nivel european şi naţional pentru diminuarea sau combaterea acestor 
efecte negative. 
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