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INTRODUCERE 
 

Pentru a supravieţui, umanitatea are nevoie de un mod cu totul nou de gândire.   
(Albert Einstein) 

 
Ø Ultimii 11 ani au fost cei mai calzi ani de la sfârşitul secolului 19.  
Ø Temperaturile globale medii au crescut cu 0.74°C în ultimii 100 de ani, iar 

tendinţa în ultimii 50 de ani este de dublare a mediei (0.13 °C pe deceniu). 
Ø Nivelul apelor va creşte cu 2 până la 43 cm.1 
 

Acestea sunt doar câteva date recente care au determinat un consens global asupra 
faptului că şi noi, oamenii, suntem răspunzători pentru schimbările climatice. În dorinţa 
asigurării standardelor de viaţă moderne, prin arderea combustibililor fosili pentru 
producerea energiei (cărbune, petrol sau gaze naturale) şi prin activităţile noastre în 
domeniul agriculturii, al industriei, al transporturilor şi prin stilul nostru de viaţă, 
schimbăm compoziţia atmosferei (aerului), contribuind astfel la intensificarea 
fenomenului schimbărilor climatice.  
 
Care sunt riscurile acestor schimbări? Pe scurt, consecinţele generale sunt deja 
resimţite: schimbarea regimului precipitaţiilor, evenimente meteorologice extreme 
(inundaţii, alunecări de teren, secete, tornade, uragane etc.) creşterea nivelului mării, 
afectarea infrastructurii şi activităţilor economice cum ar fi agricultura şi implicit punerea 
în pericol a alimentaţiei şi sănătăţii tuturor.  
 
Clima şi efectul de seră 
Clima este o situaţie medie a temperaturii, precipitaţiilor, vântului şi presiunii - 
elementele meteorologice - de pe o suprafaţă întinsă şi pe un interval mare de timp.  
 
Clima este influenţată în mod esenţial de Soare şi de atmosfera Pământului. O parte din 
gazele atmosferei lasă radiaţia solară să treacă spre Pământ, dar împiedică căldura 
reflectată de suprafaţa terestră să se împrăştie în spaţiu, acest fenomen fiind cunoscut 
sub numele de efect de seră. Aceste gaze2, în principal dioxidul de carbon, metanul şi 
vaporii de apă, sunt cunoscute sub denumirea de gaze cu efect de seră. Ele asigură 
echilibrul natural între căldura care intră în atmosferă şi cea care iese în spaţiu, 
asigurând astfel un mediu şi o temperatură propice vieţii pe Pământ. Aici intra schema 
aferenta din manualul cu clima 
 
Acest echilibru este ameninţat de activităţile umane. Ele determină emiterea unei 
cantităţi mari de gaze cu efect de seră (GES), care se acumulează în atmosferă. Cu cât 
cantitatea de GES creşte, cu atât mai mult din căldura reflectată de sol este capturată în 
atmosferă, ceea ce conduce la creşterea temperaturii Pământului până la niveluri 
alarmante. Astfel, când intervine o schimbare în ritmul în care energia intră sau iese din 
sistem, echilibrul este distorsionat: temperaturile globale se modifică şi alte elemente ale 
sistemului climatic trebuie să se adapteze.  

                                                
1, Raport al Comisiei Interguvernamentale asupra Schimbărilor Climatice (Intergovernmental Panel on 
Climate Change-IPCC),  Februarie 2007, http://www.ipcc.ch/, accesat la data de 30.10.2007. 
2 Principalele gaze cu efect de seră sunt vaporii de apă (H2O), dioxidul de carbon (CO2), ozonul (O3), 
metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O) şi gaze industriale, precum halocarburile (HFC, CFC) şi  
hexafluorura de sulf (SF6). În afară de gazele industriale, toate aceste gaze apar şi în mod natural.  
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Prin dezvoltare iresponsabilă, umanitatea a produs şi produce efecte ce o pot anihila. 
Emisiile de gaze cu efect de seră au crescut considerabil odată cu Revoluţia Industrială 
şi introducerea unor noi practici economice. Omenirea a devenit din ce în ce mai 
dependentă de combustibilii fosili precum cărbunele, petrolul şi gazele naturale pentru a 
furniza căldură şi electricitate şi pentru a transporta oameni şi bunuri. Extracţia 
combustibililor fosili determină apariţia emisiilor de metan şi dioxid de carbon, în timp ce 
arderea lor degajă în atmosferă dioxid de carbon şi oxid de azot. Prin arderea 
combustibililor fosili, conţinutul lor de carbon este oxidat şi degajat ca dioxid de carbon; 
fiecare tonă de carbon arsă produce 3,7 tone de dioxid de carbon. Odată emis, CO2, 
rămâne în atmosferă circa 100 de ani! De asemenea, clorofluorcarburile au o durată de 
viaţă în atmosferă care variază între 60 şi 120 de ani, iar metanul – 10 ani.  
 
Specialiştii prognozează creşterea globală a temperaturii până la 5,8 grade C până în 
anul 2100, o creştere fără precedent în ultimii 10.000 de ani. Ecosistemele, viaţa 
sălbatică şi oamenii se pot adapta schimbărilor climatice graduale. Însă problema pe 
care o prevăd cercetătorii este rapiditatea cu care aceste schimbări au loc.  
 
 
Cum contribuim la schimbările climatice? 
Cel mai important impact al activităţilor umane moderne este degajarea unor mari 
cantităţi de dioxid de carbon şi metan în atmosferă – în primul rând ca urmare a 
utilizării combustibililor fosili, care este responsabilă de creşterea cu 50% a 
concentraţiilor de gaze cu efect de seră.   
 
Producerea energiei prin arderea combustibililor fosili (cărbune, petrol, gaze naturale) 
este una din principalele surse de emisii de gaze cu efect de seră, în special de dioxid 
de carbon. Având în vedere că majoritatea aspectelor care ţin de traiul modern (de la 
viata de zi cu zi a oamenilor şi până la transport sau industrie) sunt posibile datorită 
energiei, consumul de energie este în continuă creştere, odată cu creşterea gradului de 
dezvoltare în întreaga lume. 
 
O altă sursă importantă de emisii de GES este folosirea pe o scară din ce în ce mai 
largă a agriculturii intensive, care este responsabilă de 15% din totalul emisiilor (în 
principal metan). Metanul rezultă şi ca urmare a creşterii animalelor (ce contribuie cu 
30% din emisiile de metan), a cultivării orezului (cu între 20% şi 33% din emisiile de 
metan), precum şi din depozitarea şi tratarea deşeurilor. intre compuşii cu azot, 
protoxidul de azot (N2O) este eliminat în timpul activităţilor agricole (degradarea 
îngrăşămintelor şi a deşeurilor animaliere) sau în timpul arderii deşeurilor solide şi a 
combustibililor fosili. Aceste surse laolaltă au condus la dublarea cantităţii de azot 
eliminată în atmosferă, sol, ape dulci sau marine. Între consecinţele acestor emisii se 
află şi intensificarea efectului de seră.  
 
Distrugerea pădurilor adaugă încă 15% la totalul emisiilor. Defrişările au început odată 
cu introducerea agriculturii extensive şi a creşterii bovinelor, dar au fost necesare şi 
pentru crearea zonelor de locuit şi obţinerea lemnului ca material de construcţii. Pădurile 
reprezintă rezervoare pentru CO2, iar dispariţia lor afectează grav capacitatea planetei 
de a absorbi dioxidul de carbon produs de oameni. Ele stochează circa 80% din 
carbonul reţinut în vegetaţia continentală, şi circa 40% din carbonul reţinut în sol. 
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Transporturile au, de asemenea, o contribuţie importantă, fiind aproape în întregime 
dependente de petrol şi derivaţi ai săi pentru combustibili. Gazele de eşapament, praful 
antrenat, uleiurile scăpate accidental, zgomotul etc. sunt elemente tot mai des întâlnite 
în viaţa de zi cu zi. Folosirea în excces a autoturismelor în locul deplasărilor pe jos, cu 
mijloace de transport în comun sau cu bicicleta, contribuie toate câte puţin la poluarea 
mediului şi la intensificarea efectului de seră. 
 
Din varietatea mare de deşeuri pe care societatea umană o elimină în mediu, anumite 
categorii influenţează dinamica sistemului climatic global, din cauza emisiilor în 
atmosferă a unor gaze cu efect de seră, precum metanul sau protoxidul de azot. 
Metanul (CH4) este generat prin descompunerea anaerobă – în lipsa aerului – a materiei 
organice din deşeuri (resturi alimentare, hârtie, lemn). Aceste emisii provin îndeosebi din 
deşeuri menajere municipale (de natură organică) sau din agricultură (dejecţii 
animaliere), iar cantităţile deversate sunt mari şi continuă să crească.   
 
Sectorul industrial a creat în diferite scopuri o serie de gaze cu puternic efect de seră 
şi cu durată mare de viaţă în atmosferă. Dezvoltate în anii 1920, clorofluorocarburile 
(CFC, HFC) au fost folosite ca propulsori la dozele sub presiune, la mecanismele de 
refrigerare, ca solvenţi de curăţire etc. Dăunând stratului de ozon, acestea au fost 
înlocuite cu alte produse, care însă, de asemenea, contribuie la încălzirea globală. 
Menţionăm, de asemenea, hexafluorura de sulf (SF6), cu multiple utilizări, care 
contribuie într-o proporţie foarte ridicată la încălzirea globală. 
 
Activităţile domestice şi amprenta climatică 
Aşa cum am menţionat mai sus, fiecare din activităţile noastre de zi cu zi produce gaze 
cu efect de seră. Spre exemplu, statisticile din 2004 arată că emisiile produse de 
gospodării şi furnizorii de servicii reprezintă 15,5% din totalul emisiilor de gaze cu efect 
de seră în Uniunea Europeană (25 de state)3.  
 
Amprenta climatică personală este o reprezentare a efectului pe care o persoană îl are 
asupra climei, ţinând cont de totalul emisiilor de gaze cu efect de seră pe care le 
produce (măsurate în unităţi de dioxid de carbon). Prin măsurarea amprentei climatice, 
se poate înţelege mai bine care este impactul individual al unei persoane asupra climei 
şi care sunt aspectele vieţii de zi cu zi care necesită mai multă atenţie şi cum putem 
interveni pentru schimbarea comportamentului oamenilor. Spre exemplu, atunci când o 
persoană conduce maşina, fiecare litru de benzină ars produce dioxid de carbon. În 
funcţie de eficienţa automobilului şi de numărul de kilometri parcurşi, o maşină poate 
produce cu uşurinţă în fiecare an o cantitate de dioxid de carbon egală cu propria 
greutate.  
 
Calcularea amprentei climatice estimează emisiile de CO2 produse ca urmare a 
consumului de energie, a mijloacelor de transport pe care le folosim, a produselor 
alimentare şi nealimentare pe care le utilizăm, a modului în care sunt gestionate 
deşeurile pe care le producem şi a cantităţii acestora etc.  
 
Cum vom fi afectaţi de schimbările climatice? 
În anii ‘90, numărul catastrofelor naturale a fost de trei ori mai mare decât în anii ‘60. 
Majoritatea acestor dezastre şi daunele pe care le-au produs au fost cauzate de 
fenomene meteorologice extreme. Există semne că încălzirea globală şi consecinţele 
                                                
3 Vezi “Mediul Europei. A Patra Evaluare”, raportul pe 2007 al Agenţiei Europene de Mediu, 
http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2007_1/en, accesat la data de 08.11.2007. 
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sale - creşterea nivelului mării, intensificarea furtunilor şi creşterea frecvenţei ploilor 
puternice - contribuie deja considerabil la catastrofe, care au fost amplificate şi de alţi 
factori importanţi, cum sunt creşterea populaţiei, urbanizarea şi vulnerabilitatea în 
creştere.  
 
Astfel, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, mai mult de 150.000 de decese se 
înregistrează anual din cauza schimbărilor climatice4. Crucea Roşie arată că mai mulţi 
oameni au fost strămutaţi din cauza dezastrelor naturale decât de război.5 Majoritatea 
comunităţilor sărace din zone precum America Latină, Africa sau Asia au observat 
schimbări asemănătoare: intensificarea situaţiilor extreme (căldură, ploi, secete, 
inundaţii), schimbarea anotimpurilor, creşterea incertitudinilor şi lipsei posibilităţilor de 
predicţie a vremii.6  
 
În special populaţia săracă (din mediul rural) este prima lovită de aceste schimbări, deşi 
de multe ori ei au cea mai redusă contribuţie la producerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Provocarea schimbărilor climatice este dublată de vulnerabilitatea cauzată de 
sărăcie, iar defrişările, deşertificarea şi insecuritatea hranei, înrăutăţesc situaţia. 
 
Dintre toate segmentele economiei, agricultura este cea mai sensibilă la modificările 
climei. Schimbările în dispunerea zonelor climatice şi de vegetaţie către latitudini mai 
mari vor necesita adaptări regionale considerabile, în special în zonele de tranziţie. În 
zonele aride ale Pământului, este probabil ca riscul de malnutriţie să crească din 
moment ce necesitatea de adaptare, cum ar fi schimbarea culturilor, a ingineriei apei şi a 
îmbunătăţirii solului, nu poate fi îndeplinită. Perioadele de creştere pentru anumite culturi 
se vor diminua cu trei până la patru săptămâni în unele zone, dar vor creşte în altele. 
Atât perioada de recoltă cât şi perioadele corespunzând stagiilor individuale ale 
dezvoltării recoltelor se vor schimba.  
 
Modificarea regimului precipitaţiilor afectează deja rezervele de apă. Aceste modificări 
constau în creşteri ale cantităţilor de precipitaţii în unele zone şi descreşteri în altele.  
Schimbările climatice vor duce în continuare la creşterea precipitaţiilor, dar şi la 
creşterea evaporaţiei, împiedicând ca apa să ajungă acolo unde este nevoie de ea.  
 
Sănătatea populaţiei depinde de asigurarea hranei, a apei potabile, a unor locuinţe 
sigure, de condiţii sociale şi de mediu pentru controlarea bolilor infecţioase. Toţi aceşti 
factori pot fi influenţaţi de schimbările climatice. Creşterea temperaturii va afecta 
frecvenţa afecţiunilor cardiovasculare şi respiratorii, mai ales în mediul urban şi în rândul 
populaţiei vârstnice. Diminuarea resurselor de apă ar putea forţa populaţia să folosească 
surse de apă de calitate inferioară, precum râurile, care sunt adesea contaminate cu 
produse industriale şi au concentraţii ridicate de microorganisme. Valurile de căldură, 
inundaţiile, furtunile, seceta pot duce la vătămări, moarte, foamete, strămutarea unor 
populaţii, apariţia unor epidemii şi a unor probleme psihologice.  
 
Cele mai vulnerabile sunt aşezările ce depind într-o mare măsură de pescuitul 
comercial, agricultura de subzistenţă (cu mijloace puţine, fără excedent) şi alte resurse 

                                                
4 Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (2006) WHO/UNEP Iniţiativa de Legături între Sănătate şi Mediu, 
www.who.int/heli/risks/climate/climatechange, accesat la data de 03.11.2007. 
5 Rapoarte asupra Dezastrelor Lumii, Crucea Roşie, 2003 in Raportul Comisiei Interguvernamentale asupra 
Schimbărilor Climatice,  Februarie 2007, http://www.ipcc.ch/, accesat la data de 30.10.2007.  
6 “Două Grade, O Singură Şansă: Nevoia Urgentă de a Reduce Încălzirea Globală”, raport al TearFund 
Climate Change, www.tearfund.org/climate, accesat la data de 03.11.2007. 
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naturale, precum şi cele din zonele joase, din zonele forestiere şi aşezările urbane de 
dimensiuni mari. Infrastructura (construcţii, drumuri, diguri etc.) va deveni mai 
vulnerabilă la inundaţii şi alunecări de teren. Ciclonii tropicali vor fi mai distructivi în 
unele zone. În altele, căldura, aridizarea şi inundaţiile vor afecta resursele de apă, iar 
pericolul de incendii va creşte. Creşterea nivelului mării va afecta infrastructura costieră 
şi industriile prelucrătoare (care primesc materia primă pe apă, fiind astfel instalate de-a 
lungul coastelor).  
 
Diversitatea biologică (diversitatea de specii vegetale şi animale), de mare valoare 
ecologică, economică, culturală, va fi ameninţată de schimbările climatice rapide. 
Diversele specii vor încerca  să se adapteze la noile condiţii create de schimbările 
climatice, ducând la modificarea structurii şi distribuţiei geografice a ecosistemelor. 
Habitatele vor fi afectate şi fragmentate de acţiunea omului. Speciile ce nu se vor putea 
adapta îndeajuns de rapid vor dispărea pentru totdeauna. Trebuie menţionat faptul că 
pădurile se adaptează mai greu la schimbarea condiţiilor de mediu. Pădurile joacă un 
rol important în sistemul climatic, iar dispariţia lor va duce la eliberarea unei mari cantităţi 
de carbon în atmosferă, accentuând astfel efectul de seră.  
 
Temperaturile mai ridicate vor duce la creşterea nivelului mării (volumul apei creşte 
când aceasta se încălzeşte) şi la topirea gheţarilor şi a calotei glaciare. Aceasta va 
determina creşterea volumului de apă din oceanele lumii şi a nivelului mării. Estimări pe 
termen mediu arată că nivelul mării va creşte cu o medie de 5 cm pe deceniu. În zonele 
costiere se găsesc nu numai ecosisteme valoroase, ci şi peste 50% din populaţia 
globului, care va fi expusă la dezastre naturale precum furtuni, inundaţii, eroziunea 
coastei şi incursiuni ale apei sărate.  
 
Deşerturile şi ecosistemele aride şi semiaride pot deveni şi mai aspre. Cu puţine 
excepţii, deşerturile se preconizează să devină mai fierbinţi. Temperaturile mai ridicate 
vor ameninţa organismele care în prezent trăiesc la limita toleranţei la căldură. 
 
Ce ne rămâne de făcut ? 
Motivaţia de a acţiona în legătură cu schimbările climatice nu trebuie neapărat găsită în 
ceea ce am văzut până acum, ci în ceea ce modelele ştiinţifice anticipează pentru 
viitorul apropiat.  
 
În 1998, Programul de Mediu al Naţiunilor Unite şi Organizaţia Meteorologică Mondială, 
împreună Comitetul Interguvernamental pe Schimbări Climatice, au făcut ca îngrijorarea 
asupra schimbărilor climatice să devină o problemă politică. Datele despre emisiile 
CO2 arată că ţările industrializate au o mare responsabilitate în privinţa emisiilor. Totuşi, 
din cauza creşterii economice intense, ţări în curs de dezvoltare devin responsabile 
pentru o paletă largă de emisii. Există totuşi inegalităţi în relaţiile economice dintre sudul 
şi nordul planetei, cu consecinţe de management nepotrivite din punct de vedere 
ecologic. 
 
De aceea, există şi un consens global asupra nevoii promovării metodelor de dezvoltare 
economică responsabile şi durabile pentru a asigura atât necesarul de consum al 
generaţiei noastre, cât şi al celor viitoare (echitatea intrageneraţională şi 
intergeneraţională), dar şi pentru păstrarea echilibrului ecologic al planetei şi 
conservarea diversităţii biologice. Resurse naturale neregenerabile de care dispune 
planeta sunt limitate şi utilizarea nesustenabilă a acestora obligă umanitatea să adopte 
un mod cu totul nou de gândire. Aplicarea principiilor dezvoltării durabile este 
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provocarea secolului în care trăim.  Măsura în care ţările în curs de dezvoltare se pot 
alinia cerinţelor ecologice globale continuă să fie o controversă aprinsă. Să nu uităm 
însă, că o dezvoltare care nu este echitabilă, nu poate fi nici sustenabilă. 
 
Rămâne de văzut care este nivelul ”acceptabil” la care pot ajunge schimbările climatice, 
însă pentru foarte mulţi părţi ale lumii, acest nivel este deja depăşit. Unele studii 
apreciază că nivelul trebuie să se păstreze la sub 2 grade C0 (pre-industrial) pentru că 
altfel impactul asupra resurselor de apă, producţiei de hrană şi ecosistemele vor fi 
afectate catastrofal. Momentan, deşi nivelul încă rămâne puţin peste 1 grad C, impactul 
se resimte. 
 
De aceea, la primul Summit al Pământului, care a avut loc la Rio de Janeiro în 1992, 
impactul activităţii umane asupra climei a fost recunoscut şi ţările reprezentate în cadrul 
conferinţei au fost de acord să semneze Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite cu privire la 
Schimbările Climatice.  
 

Obiectivul final al acestei convenţii este stabilizarea concentraţiei de gaz cu efect de 
seră la un nivel care să prevină interferenţa antropică periculoasă cu sistemul climatic. 
Un astfel de nivel va fi realizat într-un interval de timp suficient de mare pentru a 
permite ecosistemelor să se adapteze în mod natural la schimbarea climei, să asigure 
că producţia de alimente nu este ameninţată şi să întărească capacitatea de a asigura 
o dezvoltare economică durabilă7. 
 

La întâlnirea de la Kyoto (1997) a părţilor Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite cu cprivire 
la Schimbările Climatice s-a stabilit să se demareze acţiunea de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, iar metodele şi regulile aferente acestei acţiuni au fost incluse în 
Protocolul de la Kyoto. Acesta a intrat oficial în vigoare la 16 februarie 2005, după ce a 
fost ratificat de 141 de state care sunt responsabile de aproximativ 60% dintre emisiile 
de gaze cu efect de seră.  
 
Uniunea Europeană şi statele membre au întreprins deja acţiuni prin care au demonstrat 
hotărârea lor de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră conform tratatului Kyoto şi 
au stabilit o limită a creşterii temperaturii cu 2º C peste nivelul preindustrial; o creştere cu 
0.7º C s-a produs deja. Ţinta iniţială pentru UE ca întreg este o reducere cu 8% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2012, chiar dacă reduceri ulterioare pot fi 
cerute.  
 

                                                
7 Vezi textul documentului la The United Nations Framework Convention on Climate Change, 
http://unfccc.int/essential_background/items/2877.php, accesat la data de 08.11.2007.  
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CAPITOLUL I – ENERGIA  

 
I. Context general 
Aproape fiecare aspect al vieţii noastre de zi cu zi depinde de energie. Energia poate fi 
definită ca fiind capacitatea de a efectua lucru mecanic. De-a lungul a cel puţin 5000 de 
ani, omul a dezvoltat maşini pentru a efectua lucru mecanic şi a descoperit căi de 
transformare a diverselor surse de energie în forme de energie utile pentru a pune în 
funcţiune aceste maşini. Energia este folosită de asemenea pentru gătit şi încălzire. 
 
Consumul de energie a crescut în mod semnificativ de la începutul revoluţiei industriale 
când au fost inventate şi construite primele maşini moderne care puteau efectua cele 
mai grele munci, care în trecut solicitau o mare concentrare de forţă de muncă umană. A 
crescut în mod dramatic productivitatea muncii şi au scăzut la fel de dramatic costurile 
de producţie. Invenţia motorului cu ardere internă a condus la motorizarea transportului 
sub forma automobilelor, trenurilor şi avioanelor.   
 
Tendinţa de consum de energie este mereu ascendentă, ca urmare a faptului că 
populaţia lumii este în continuă creştere. Rezultatul este presiunea asupra resurselor 
Pământului, în mod special a celor de combustibilii fosili şi asupra ecosistemelor terestre 
precum şi climei.   
 
Problemele apărute în aprovizionarea cu energie sau fluctuaţiile preţului combustibilului, 
pot avea repercusiuni imense asupra economiei. 
 
Limitele creşterii în domeniul combustibililor fosili 
În ultimii 250 de ani, au fost utilizate într-un ritm din ce în ce mai alert resursele fosile de 
energie: cărbunele, petrolul şi gazele naturale care s-au format pe parcursul a milioane 
de ani prin descompunerea, în condiţii speciale te temperatură şi presiune, a unei uriaşe 
cantităţi de materie organică rezultată în urma morţii a diverse forme de plante şi 

animale. Aceste surse sunt limitate şi 
nu sunt regenerabile în intervalul de 
timp în care sunt folosite, adică sunt 
folosite într-un interval de timp mult 
mai scurt decât cel în care s-au 
format. Figura 1.1 arată de unde 
provine energia utilizată în lume şi 
proporţia foarte mare de energie 
produsă prin arderea combustibilor 
fosili. 
 

Figura 1: Sursele de energie ale omenirii 
 
Una din problemele luate în considerare relativ recent este tendinţa descrescătoare a 
descoperirilor de noi zăcăminte de petrol faţă de tendinţa crescătoare a cererii de 
resurse energetice. 
 

Sursele de energie ale omenirii
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Consecinţa este că satisfacerea nevoilor de petrol ale omenirii a ajuns la momentul în 
care producţia va începe să descrească din lipsă de rezerve petroliere (figura 1.2).  
Aceasta a determinat o creştere a preţului petrolului de la o medie de 18€/baril în 2003 
la o medie de 56€/baril în 2006, şi de 63,65 €/baril în primele 6 luni ale anului 20078. 
Aceasta este una dintre cele mai evidente limite ale creşterii continue şi va fi necesară o 
adaptare la regimul de diminuare a resurselor. 
 
 

 
 
Figura 2: Lichidităţile de petrol şi gaze (scenariu 2004)  
 
Dată fiind creşterea populaţiei şi consumul tot mai mare de energie, utilizarea din 
prezent nu este durabilă nici măcar pentru încă o generaţie. Utilizarea mai eficientă a 
energiei şi generalizarea trecerii de la utilizarea resurselor energetice fosile la cele 
regenerabile ar trebui să înceapă cât mai curând cu putinţă. 
 
II. Energia şi mediul 
Toate sectoarele economice (industrie, transporturi şi agricultură) dar şi sectorul 
rezidenţial, sunt consumatoare de energie. este constituită în principal din combustibili 
fosili şi uraniu - care este considerat şi el un combustibil pentru centralele atomo-
electrice. Cu excepţia uraniului, combustibilii generează, în cadrul procesului de ardere, 
diverşi poluanţi. Aceşti poluanţi cuprind variate emisii de gaze ca dioxidul de carbon, 
monoxidul de carbon, dioxidul de sulf, oxizii de azot şi alte particule ca hidrocarburile şi 
cenuşile.  
 
Tipurile specifice şi cantităţile de poluanţi depind de originea combustibilului fosil şi de 
procesul de ardere utilizat. De exemplu, arderea benzinei în motoarele autovehiculelor 

                                                
8 1 baril = aproximativ 159 litri 
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dă naştere unei foarte diferite proporţii de poluanţi faţă de combustia motorinei. Unii 
dintre aceşti poluanţi, în special particulele de hidrocarburi şi monoxidul de carbon, sunt 
periculoase pentru om şi alte vieţuitoare, dioxidul de sulf şi oxizii azotului se combină cu 
apa de ploaie şi formează ploile acide. 
 
Trebuie menţionat că, deşi operarea centralelor nucleare nu generează emisii de gaze 
cu efect de seră, energia nucleară nu este o sursa regenerabilă pentru că:  

- metalele radioactive utilizate de reactoarele nucleare sunt o resursă primară 
limitată; 

- în ciclul combustibilului nuclear se produc emisii de gaze cu efect de seră (ca 
urmare a activităţilor de minerit şi îmbogăţire a uraniului, fabricării combustibilului 
nuclear, construcţiei centralei şi a depozitelor de deşeuri radioactive); aceste 
emisii sunt semnificativ mai ridicate decât ale instalaţiilor pe gaz cu cogenerare 
(a se vedea mai jos); 

 
În plus faţă de emisiile de gaze cu efect de seră, energia nucleară este riscantă din 
perspectiva contaminării radioactive a mediului şi populaţiei, pornind de la minele de 
uraniu şi până la depozitele de deşeuri radioactive.  
 
III. Energia şi schimbările climatice  
Schimbarea climei şi ciclul carbonului 
Evacuarea în atmosferă a dioxidului de carbon ca urmare a arderii combustibililor fosili 
are impact global şi local. Procesul de ardere transformă elementul carbon din stare 
lichidă, solidă sau gazoasă în care se află combinat cu alte elemente, în dioxid de 
carbon, un gaz care se acumulează în atmosferă. Procesul prin care carbonul îşi 
schimbă starea de agregare se numeşte ciclul carbonului şi acest ciclu a fost implicat în 
multe schimbări climatice de-a lungul erelor geologice. Ciclul carbonului este ilustrat în 
figura 3. 
 
Dioxidul de carbon poate fi absorbit de plante şi este folosit în procesul de fotosinteză.  
Din acesta rezultă oxigenul de care au nevoie toate organismele vii pentru a respira. De 
asemenea, fitoplanctonul - organisme situate la începutul lanţului trofic al ecosistemului 
oceanic absoarbe dioxidul de carbon. 
 
Figura 3: Ciclul carbonului 

 
Carbonul este un important constituent al 
materiei vii, ca şi al celei moarte. Este de 
asemenea prezent în formă solidă în roci 
şi în formă gazoasă în atmosferă, în 
principal ca dioxid de carbon.  
 
Dacă cantitatea de dioxid de carbon 
absorbit este mai mare decât cea emisă 
în atmosferă, atunci nivelul acestuia va 
scădea, această situaţie fiind asociată cu 
erele glaciare, în care temperatura globală 
a scăzut foarte mult. Calotele glaciare din 
Groenlanda şi Antarctica, ca şi gheţarii 
alpini sunt amintiri ale ultimei ere glaciare. 
Dimpotrivă, dacă este emis mai mult 
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dioxid de carbon decât este absorbit, atunci concentraţia acestuia în atmosferă va creşte 
şi există dovezi clare că de-a lungul erelor geologice au existat şi perioade de încălzire 
globală. Astfel de schimbări în temperatură sunt de multe ori inegale, unele regiuni 
geografice suferind schimbări mai mari decât altele. Când populaţia era mai puţin 
numeroasă, oamenii au putut migra pentru a se proteja de efectele variaţiilor de 
temperatură. Aceasta nu mai poate fi o opţiune în condiţiile în care populaţia Pământului 
a crescut enorm în cei 10000 de ani scurşi de la ultima eră glaciară. Variaţiile de 
temperatură induc schimbări în regimul precipitaţiilor; aceasta are impact asupra 
vegetaţiei şi vieţii animalelor. Dacă în trecut schimbările au fost treptate şi ca urmare 
ecosistemele au avut timp să se adapteze, creşterea fără precedent a poluării asociată 
consumului actual de energie din surse neregenerabile determină o rată a schimbării 
mult mai rapidă.  
 
Gazele cu efect de seră şi încălzirea globală 
Arderea combustibililor fosili generează atât emisii dăunătoare mediului, cât şi cât şi 
energia necesară societăţii umane. Unii din aceşti poluanţi gazoşi, între care dioxidul de 
carbon este preponderent, contribuie la intensificarea efectului de seră. Observaţiile 
asupra temperaturii globale datând cu 100 de ani în urmă sau chiar mai mult arată că o 
creştere a temperaturii cu 1 ºC poate fi asociată cu creşterea concentraţiei în dioxid de 
carbon din atmosferă.  Diferenţa faţă de creşterile de dioxid de carbon din trecut constă 
în faptul că acestea sunt induse de umanitate mult mai rapid decât în perioade 
anterioare de schimbări climatice. 
 
Cum principala cauză a încălzirii globale o constituie emisiile de gaz cu efect de seră 
concentrate în atmosfera terestră, principala strategie este de a folosi mai puţină 
energie, în special din cea derivată din combustibili fosili. Întrucât 40% din toată energia 
este folosită de consumatori casnici, acesta este locul din care se poate porni pentru ca 
fiecare să folosească mai eficient energia. 
 
Soluţiile de creştere a eficienţei utilizării în scopuri energetice a combustibililor fosili, 
până în momentul în care se va trece la utilizarea generalizată a resurselor energetice 
regenerabile, cunoscute şi sub denumirea de surse de energie curate, se bazează în 
primul rând pe introducerea sistemelor de cogenerare şi trigenerare. 
 
IV. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
Cogenerarea  
Cogenerarea reprezintă producerea combinată de energie electrică şi termică. Într-o 
centrală termică obişnuită, o mare parte a căldurii este evacuată în atmosferă sau în apa 
de răcire a agregatelor termoenergetice, cu alte cuvinte, este pierdută. Căldura generată 
ca urmare a arderii combustibilului este transferată apei, care atinge la temperatura de 
fierbere şi se transformă în abur. Aburul sub presiune învârte turbina care, la rândul său 
antrenează generatorul electric şi este produsă energie electrică; apa cu temperatură 
ridicată, dar nu îndeajuns de înaltă pentru a continua  producţia de energie electrică este 
evacuată în râuri crescând temperatura acestora şi provocând mutaţii importante ale 
biotopului. O bună parte a căldurii este evacuată în atmosferă. În centralele pe 
cogenerare, căldura reziduală (care ar fi fost evacuată în atmosferă) este utilizată, de 
exemplu în sisteme de termoficare, sau în scopuri industriale în alte unităţi de pe 
aceeaşi platformă. Astfel, potenţialul energetic al combustibilului este utilizat într-o 
măsură mult mai mare; implicit are loc o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
faţă de cazul în care energia electrică şi cea termică ar fi produse în două unităţi 
separate. 
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Trigenerarea  
Având în vedere diferenţele sezoniere evidente în ceea ce priveşte necesarul de 
energie, s-a dezvoltat conceptul de trigenerare. Trigenerarea implică producerea 
simultană a energiei electrice, a căldurii şi a frigului, pe baza unui singur combustibil; 
aceasta reprezintă o extindere a cogenerării şi se înscrie în conceptul “ecogenerare”, 
care înglobează soluţii tehnice de producere optimizată a unor energii “curate” într-un 
sistem.  
 
În acest caz, a treia formă de energie produsă – frigul – poate rezulta prin utilizarea 
directă a energiei mecanice a unui motor sau a unei turbine – pentru antrenarea unui 
grup compresor (ca în cazul frigiderelor moderne), sau poate fi produsă indirect, prin 
intermediul unui grup de absorbţie (de asemenea, pe principiul clasicelor frigidere cu 
absorbţie). 
  
Avantajele soluţiei de trigenerare: 
a) producerea de electricitate, căldură şi frig pornind de la gaze naturale poate fi luată în 
calcul şi utilizarea biocombustibililor;  
b) utilizează apa ca fluid frigorific;  
c) diminuează mult efectele poluante asupra atmosferei.  
 
Energie regenerabilă  
Spre deosebire de combustibilii fosili, sursele regenerabile de energie sunt abundente, 
distribuite pe mari suprafeţe şi disponibile la nivel local. Acestea provin direct sau 
indirect de la Soare şi cuprind lumina, căldura, şi vântul, biomasa. Energia cinetică a 
apelor curgătoare, energia valurilor şi mareelor se încadrează de asemenea în categoria 
surselor regenerabile. 
Căldura constituie cca. 40% din nevoile energetice ale locuinţei, atât pentru încălzirea 
spaţiului cât şi pentru producerea apei calde de consum. Sursele de energie 
regenerabilă pot fi folosite pentru a produce căldură direct, fără a mai fi nevoie de vreun 
proces de conversie, de exemplu încălzirea solară a apei. De asemenea, este posibil să 
se folosească astfel de surse pentru a produce electricitate, cel mai bun exemplu 
constituindu-l celulele fotovoltaice care convertesc lumina solară în electricitate. 
 
Folosirea surselor regenerabile presupune emisii de gaze reduse sau egale cu zero. 
Introducerea surselor de energie regenerabilă poate asigura o soluţie pe termen lung şi 
durabilă de a satisface cererea de energie, care va lăsa generaţiilor următoare o lume 
mai puţin poluată şi cu mai multe resurse. 
 
Generarea căldurii sau a electricităţii din surse locale regenerabile evită pierderile 
asociate transmiterii şi distribuţiei care pot fi de până la 25%. Un alt câştig bazat pe 
eficienţă poate fi realizat prin utilizarea directă a căldurii fără a mai fi nevoie de 
convertirea energiei dintr-o formă în alta, cum ar fi utilizarea căldurii solare pentru 
încălzirea apei. 
 
Caracteristicile energiei regenerabile sunt prezentate mai jos: 
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Resursele estimate de energie regenerabilă în România 
 
România dispune de suficiente resurse de energie regenerabilă pentru a satisface pe 
deplin cererea, atât pentru industrie cât şi pentru sectorul rezidenţial. 
 
Avantajele şi dezavantajele surselor de energie regenerabilă 

Avantaje: 
• Lipsa emisiilor de CO2 sau emisii foarte reduse; 
• Energia solară şi energia eoliană sunt din ce în ce mai des folosite în ţările 

dezvoltate şi în curs de dezvoltare; 
• Energie curată; 
• În aplicaţii specifice ele sunt mult mai competitive decât sursele de energie 

convenţională; 
• Au un mare potenţial pentru consumatorii casnici. 

 
Dezavantaje: 
• Costuri ridicate; 
• Nevoia de suprafeţe mari de teren pentru amplasamentul lor; 
• În cazul utilizării energiei hidro la scară mare (hidrocentrale cu lac de 

acumulare), aceasta modifică peisajul, contribuie la distrugerea biodiversităţii şi 
afectează grav comunităţile umane, atunci când acestea trebuie relocate 
pentru a inunda văile râului. 

• Poluare fonică şi vizuală cauzată în special de turbinele eoliene.  
 

Energia solară 
 
Au fost create diverse tehnologii pentru a profita de energia solară. Acestea includ: 
 
1. Sisteme fotovoltaice (producerea electricităţii direct din lumina solară):  
Celulele solare transformă lumina solară direct în electricitate. 
Energia solară este de obicei folosită pentru a alimenta 
calculatoarele sau ceasurile. Celulele fotovoltaice sunt făcute 
din materiale semiconductoare similare celor folosite pentru 
cipurile computerelor. Când energia solară este absorbită, 
aceasta acţionează asupra electronilor desprinzându-i de 
atomi şi în acest fel ia naştere o diferenţă de potenţial electric. 
Acest proces transformă lumina (fotonii) în electricitate şi se 
numeşte efect fotovoltaic (PV). 
 
 

Sursele de energie regenerabilă au următoarele caracteristici: 
• Sunt abundente 
• Sunt disponibile la nivel local 
• Produc poluare redusă sau zero 
• Pot fi utilizate direct în clădiri 
• Nu este necesar să fie transportată energia de la sursă la 

punctul de utilizare 
• Necesită un grad redus de transformare sau deloc ex. căldură 

în căldură 
• Au costuri scăzute 
• Există variaţii zilnice şi sezoniere 
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2. Încălzirea solară pasivă şi iluminatul natural (folosind energia solară pentru 
încălzirea şi iluminatul clădirilor): 
Ieşiţi din casă într-o zi călduroasă de vară şi veţi simţi puterea căldurii şi luminii solare. În 
ziua de azi multe clădiri sunt construite pentru a profita de lumina şi căldura solară. 
 
Partea de sud a clădirii primeşte întotdeauna o cantitate mare de lumină. De aceea 
clădirile proiectate pentru a profita de căldura solară au de obicei ferestre mari 
îndreptate spre sud. Materialele care absorb şi acumulează căldura solară pot fi 
înglobate în podelele şi în pereţii luminaţi intens de soare. Podelele şi pereţii vor 
acumula căldură în timpul zilei şi se vor ceda căldură în timpul nopţii. Această formă de 
captare pasivă este numită obţinere directă. 
 
Iluminatul pe timp de zi este simplu datorită folosirii luminii solare în clădiri. Pentru a 
ilumina camerele aşezate cu faţa spre nord şi la nivele superioare se foloseşte un rând 
de geamuri plasate pe acoperiş, folosit adesea împreună cu o parte de podea din 
material transparent care permite trecerea luminii. 

 
Desigur, prea multă lumină şi căldură 
solară dăunează în verile extrem de 
calde. Din fericire există multe 
dispozitive care limitează încălzirea 
excesivă. De exemplu, obloanele pot fi 
proiectate pentru a face umbră în 
momentul în care soarele este prea 
puternic. Suprafeţele luminate de soare 
pot fi izolate de restul clădirii. De 
asemenea, o clădire poate fi construită 
în aşa fel încât să fie ventilată de aerul 
proaspăt de afară. 
 

Figura 4: Încălzirea solară pasivă şi iluminatul natural 
 
 
3. Încălzirea apei prin folosirea energiei solare 
Cele mai multe dispozitive folosite pentru încălzirea apei 
sunt compuse din două părţi principale: un colector solar 
şi un cazan. Cel mai obişnuit colector este colectorul 
plan. Montat pe acoperiş el este format dintr-o cutie 
subţire, plată, acoperită cu material transparent, care 
este îndreptată spre soare. Tuburi mici traversează cutia, 
fiind umplute cu lichid – apă sau antigel – care se 
încălzeşte. Tuburile sunt ataşate unei suprafeţe metalice, 
vopsită în negru, pentru a absorbi căldura. Pe măsură ce 
se încălzeşte colectorul, căldura sa este transmisă lichidului care trece prin tuburi.  

 
Cazanul păstrează apoi lichidul cald. Poate fi un simplu boiler modificat, dar este de 
obicei mai mare şi bine izolat. Sistemele care folosesc alte lichide decât apa încălzesc 
apa de consum, indirect, prin încălzirea acesteia cu ajutorul unui schimbător de căldură 
plasat la partea inferioară a rezervorului şi conectat la cele două capete ale colectorului 
solar. 
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Sistemele de încălzire solară pot fi active sau pasive, dar cele mai multe sunt sisteme 
active. Sistemele active se bazează pe pompe care pompează lichidul între colector şi 
cazan, în timp ce sistemele pasive sunt bazate pe proprietatea lichidelor de a se deplasa 
ascendent atunci când sunt încălzite. 

 
Avantaje 
• Surse inepuizabile de energie regenerabilă; 
• Energie curată, fără emisii nocive; 
• Nu există părţi în mişcare. 
 
Dezavantaje 
• Dispozitivele de captare au nevoie de o suprafaţă mare; 
• Este nevoie de acumulatoare mari; 
• Construirea echipamentului solar poate fi scumpă şi poate consuma multă 

energie. 
 
4. Energie geotermală 
Folosirea directă a energiei  geotermale 
Când o persoană face baie, căldura apei va încălzi întreaga cameră. Rezervele de apă 
geotermale, aflate în adâncul Pământului, uneori la câţiva kilometri distanţă, pot fi 
folosite pentru încălzirea directă. Acest procedeu este denumit folosire directă a energiei 
geotermale. 
 
Folosirea directă a energiei geotermale datează de mii de ani, de când oamenii au 
început să folosească izvoarele calde pentru a face baie, pentru curăţarea penelor şi a 
pielii de pe animalele ce urmau a fi consumate drept hrană. Astăzi, apele geotermale 
sunt încă folosite în staţiuni balneo-climaterice. Dar există şi metode mai sofisticate de 
folosire a resurselor geotermale. 
 
Apa caldă geotermală poate fi folosită pentru multe aplicaţii care necesită căldură. 
Folosirea ei include încălzirea clădirilor (în mod individual sau a oraşe întregi), creşterea 
plantelor din sere, încălzirea apei la crescătoriile piscicole şi în câteva procese 
industriale, cum ar fi pasteurizarea laptelui. Prin experimente, cercetătorii caută cele mai 
economice modalităţi de folosire a izvoarelor geotermale pentru producerea electricităţii. 
 
Pompe de căldură 
La o adâncime de cca. 3 metri, pământul păstrează tot timpul anului o temperatură 
constantă cuprinsă între 10 şi 16oC. Ca într-o peşteră, temperatura pământului este mai 
ridicată decât cea de la suprafaţă, în timpul iernii şi mai scăzută în timpul verii. Pompele 
de căldură sunt instalaţii care utilizează diferenţele de temperatură dintre două medii. În 
acest caz, utilizarea apei geotermale şi a zonei cu temperatură constantă situată la 3 
metri în sol, în pompa de căldură, poate avea aplicaţii atât pentru încălzirea clădirilor în 
timpul iernii, cât şi pentru răcirea acestora în timpul verii.  

 
Pompele de căldură sunt formate din trei părţi: dispozitivul schimbător de căldură 
(conducte), unitatea de pompare şi sistemul de ventilare a aerului cald. Dispozitivul de 
schimbare a căldurii este de fapt bazat pe un sistem de ţevi numit buclă, care este 
îngropat în pământ, lângă clădire. Un lichid (apă sau un amestec de apă şi antigel) 
circulă prin ţevi şi absoarbe sau eliberează căldură în pământ. 
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 Figura 5: Pompe de căldură 
 
În timpul iernii pompele împing apa caldă din ţevi şi o pompează în reţeaua de încălzire. 
În timpul verii procesul este invers, lichidul cald fiind pompat din reţea spre conductele 
de răcire. Căldura evacuată prin sistemul de răcire al unei clădiri, în timpul verii, poate fi 
folosită pentru încălzirea apei menajere. 
 
Pompele de căldură consumă mai puţină energie decât instalaţiile de încălzire 
convenţionale, deoarece ele „extrag” căldura din sol. De asemenea acestea sunt mult 
mai eficiente când se asigură răcirea locuinţei. Acest sistem nu numai că economiseşte 
energia, dar reduce şi poluarea.  
 
Avantaje 

• imense surse de energie regenerabilă. 
 
Dezavantaje 
• poate fi găsită departe de consumatorii locali; 
• costuri ridicate; 
• necesitatea unor lucrări majore, care de multe ori necesită suprafeţe de teren 

suplimentare. 
 
5. Energia biomasei 
S-a utilizat energia provenită din biomasă sau bioenergia – energia provenită din materia 
organică – de sute de mii de ani, chiar de când oamenii au început să ardă lemnul 
pentru gătit sau pentru încălzire. Şi astăzi, lemnul este încă cea mai mare resursă de 
energie provenită din biomasă. În zilele noastre însă, pot fi folosite mai multe surse de 
biomasă, chiar şi plantele, reziduurile din agricultură sau silvicultură, şi componenta 
organică a deşeurilor casnice şi industriale. Chiar şi gazele provenite din depozitele de 
deşeuri menajere pot fi folosite ca o sursă de energie provenită din biomasă. 
 
Folosirea energiei provenite din biomasă are potenţialul de a reduce vizibil emisiile de 
gaze cu efect de seră. Biomasa generează aproape aceeaşi cantitate de dioxid de 
carbon ca şi combustibilii fosili, însă până la tăierea plantei, aceasta absoarbe o mare 
cantitate de dioxid de carbon din atmosferă. Emisia netă de dioxid de carbon va fi zero 
atât timp cât plantele vor continua să fie replantate în scopuri de obţinere a energiei din 
biomasă. Aceste plantaţii energetice, cum sunt copacii şi plantele cu creştere rapidă, 
sunt numite rezerve de biomasă. Folosirea rezervelor de biomasă poate de asemenea 
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să ajute la creşterea profitului pentru industria agricolă. Multe laboratoare efectuează 
cercetări în direcţia dezvoltării şi îmbunătăţirii tehnologiei pentru următoarele aplicaţii ale 
energiei provenite din biomasă. 
Multe din centralele bioenergetice din lume folosesc sistemele cu ardere directă. Ele ard 
rezervele de bioenergie direct pentru a produce aburi. Acest abur de obicei pune în 
mişcare o turbină care la rândul ei antrenează un generator care produce electricitate. În 
unele ramuri industriale, aburul de la centrala electrică este folosit şi pentru procesele de 
fabricaţie sau pentru încălzirea clădirilor. Acestea sunt cunoscute ca CHP (combined 
heat and power facilities), adică sunt instalaţii care produc, pe acelaşi amplasament şi 
căldură şi electricitate. De exemplu, lemnul este adesea folosit pentru producerea de 
electricitate şi abur pentru fabricile de hârtie. 
 
Multe centrale pe bază de cărbuni pot folosi sisteme pe bază de combustibil mixt pentru 
a reduce semnificativ emisiile, în special emisiile de dioxid de sulf. Combustibilul mixt 
implică folosirea de rezerve bioenergetice ca o sursă suplimentară de energie în cazane 
cu mare eficienţă. 
 
Degradarea biomasei produce un amestec de gaze din care cel mai bine reprezentat 
este metanul (cca. 60%) care poate fi folosit ca sursă de energie. În depozitele de 
deşeuri pot fi săpate puţuri pentru a elibera metanul rezultat din degradarea materiei 
organice. De asemenea, metanul poate fi obţinut din biomasă printr-un proces numit 
descompunere anaerobă. Aceasta presupune folosirea bacteriilor pentru 
descompunerea materiei organice în absenţa oxigenului. 
 
Metanul poate fi folosit ca sursă de energie prin arderea într-un cazan producând abur 
pentru un generator electric sau pentru un proces industrial, prin folosirea 
microturbinelor. Microturbinele au puteri cuprinse între 25 şi 500 kW. Astfel de 
ansambluri au ajuns, prin miniaturizarea unor componente şi prin utilizarea judicioasă a 
spaţiului, la mărimea unui frigider. Ele pot fi folosite acolo unde există limitări de spaţiu 
pentru producerea de energie. Metanul poate fi folosit de asemenea drept „combustibil” 
într-o pilă de combustibil. Pilele de combustibil funcţionează asemănător bateriilor, dar 
nu trebuie niciodată reîncărcate, producând electricitate atât timp cât acolo este 
combustibil. 
 
Ca înlocuitori ai gazului, combustibilii lichizi pot fi produşi din biomasă printr-un proces 
numit piroliză. Piroliza are loc atunci când biomasa este încălzită în absenţa oxigenului. 
Apoi biomasa se transformă într-un lichid numit ulei de piroliză, care poate fi ars ca şi 
petrolul pentru a produce electricitate. Sisteme bioenergetice care folosesc ulei de 
piroliză sunt deja comercializate. 
 
Mai multe tehnologii bioenergetice pot fi folosite în sisteme modulare, mici. Un sistem 
modular, generează energie la o capacitate de 5 MW sau mai puţin. Sistemul este 
proiectat pentru folosirea la nivelul oraşelor mici şi chiar la nivelul consumatorului. De 
exemplu, unii fermieri folosesc dejecţiile animale pentru a-şi produce electricitate pentru 
fermele lor. Aceste sisteme nu numai că produc energie regenerabilă, dar îi ajută şi pe 
fermieri să respecte reglementările de mediu. 

 
6. Biocombustibilii 
Biocombustibilii sunt combustibili obţinuţi, în principal, din produse vegetale şi animale. 
Două dintre cele mai uzuale tipuri de biocombustibili sunt etanolul şi biodieselul. 
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Etanolul este un alcool, acelaşi cu cel care se găseşte în bere şi vin. Se produce prin 
fermentarea oricărui tip de biomasă bogată în carbohidraţi (zahăr şi celuloză) printr-un 
proces asemănător cu producerea berii. Etanolul este folosit mai ales ca aditiv pentru 
combustibil, pentru scăderea emisiilor de monoxid de carbon şi alte gaze provenite de la 
vehicule. În lume, circulă un număr important de autovehicule care folosesc un 
combustibil mixt format din 15% benzină şi 85% etanol. 
 
Biodieselul este obţinut în general în urma unei reacţii între uleiul vegetal sau grăsimi 
animale şi metanol, în prezenţa unui catalizator care, de cele mai multe ori soda 
caustică. Poate fi folosit ca aditiv pentru reducerea emisiilor provenite de la vehicule (de 
obicei 20%) sau în forma sa pură ca un combustibil alternativ regenerabil pentru 
motoarele diesel. 
 

 Avantaje 
• Sursă de energie regenerabilă, disponibilă de asemenea şi în ţările fără 
resurse de petrol/cărbune/gaze naturale. 

 
Dezavantaje 
• Probleme privind agricultura intensivă, monocultura, utilizarea pesticidelor şi 
a fertilizatorilor; 
• Nevoia de suprafeţe mari de teren; 
• Emisii de CO2, precum cele produse de motorină; 
• Nu încurajează cercetarea pentru reducerea consumului de combustibil în 
motoarele auto. 
 

7. Energia eoliană 
Folosim de mii de ani energia vântului. Din Iran în Olanda secolelor trecute până în 
fermele din Statele Unite, morile de vânt au fost folosite pentru pomparea apei sau 
măcinatul grâului. Astăzi, echivalentul modern al morilor de vânt – o turbină eoliană – 
poate folosi energia vântului pentru a produce electricitate. 
 
Turbinele eoliene, precum morile de vânt, sunt montate 
pe un turn pentru a capta cât mai multă energie. La 30 
de metri sau mai mult faţă de pământ, ele pot fi 
avantajate de un vânt mai rapid şi mai puţin turbulent. 
Turbinele captează energia vântului cu ajutorul unor 
pale asemănătoare celor de la o elice. De obicei, două 
sau trei pale sunt montate pe un butuc pentru a forma 
un rotor. 
 
O pală acţionează asemănător unei aripi de avion. 
Când bate vântul, se formează o depresiune în partea 
anterioară a palei. Presiunea scăzută trage pala înapoi 
determinând rotirea ansamblului. Acest fenomen este 
numit „lift”. Forţa „lift”-ului este de fapt mult mai mare decât forţa exercitată de vânt 
asupra părţii frontale a palei, care se numeşte „drag”. Combinarea celor două elemente 
determină învârtirea rotorului asemănător unei elice, iar axul rotorului antrenează un 
generator care produce electricitate. 
 
Turbinele eoliene pot fi utilizate ca aplicaţii independente sau pot fi conectate la o reţea 
de electricitate. În multe cazuri este indicată interconectarea combinată: turbină eoliana 
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– sistem fotovoltaic (cu celule solare). În general, pentru conectarea la reţea se folosesc 
mai multe turbine eoliene instalate într-un perimetru restrâns pentru a forma o centrală 
eoliană. Mulţi furnizori de electricitate folosesc centrale eoliene pentru a asigura 
electricitatea necesară consumatorilor lor. Turbinele eoliene izolate sunt folosite în 
general pentru pomparea apei sau pentru alimentarea cu energie a unor sisteme de 
comunicaţii (radio-relee, radio-balize etc). 
 

Avantaje 
• Sursă de energie regenerabilă fără sfârşit; 
• Energie curată, fără emisii; 
• Perfectă pentru zone izolate. 

 
Dezavantaje 
• Zgomot 
• Daune aduse mediului (de exemplu afectarea rutelor de migraţie a păsărilor); 
• Producţie de energie relativ mică pe unitate de producere. 

 
 
Energia hidroelectrică 
Transformarea energiei potenţiale a apei colectate în 
lacuri de acumulare este cea mai veche formulă 
comercială pentru producerea electricităţii pe baza 
forţei apei. Apa pune în mişcare o turbină care, la 
rândul său, antrenează un electrogenerator.  
 
Chiar dacă acest mod de producere a electricităţii nu 
poluează atmosfera, lipsind arderea, şi chiar dacă 
sursa de apă este regenerabilă, sistemele mari, ce 
presupun bararea văilor naturale ale râurilor şi 
fluviilor, nu sunt durabile prin faptul că determină delocalizarea populaţiilor din zonele 
care vor deveni funduri de lac, distrug biosisteme şi implică riscuri de dezastre în 
condiţiile distrugerii barajelor. Soluţia optimă, durabilă, este aceea a micro 
hidrocentralelor, care nu folosesc lacuri de baraj ci doar diferenţe relativ mici de nivel 
între zona de captare a apei şi cea de evacuare a apei ce trece prin turbine. 
 
Utilizarea energiei valurilor şi cea mareomotrică, deşi foarte puţin dezvoltată în prezent, 
este, de asemenea, o soluţie durabilă la problema creşterii cererii de energie.  
 
 
Surse de informare folosite: 
Rayner Mayer şi colectivul “Manual KITH” 2007 
Asociatia pentru studierea vârfului de resursă de petrol şi gaz-www.peakoil.net 
Ana Maria Bianchi, Curs Cogenerare 2007,  Facultatea de Instalaţii Bucureşti  
Powernext Carbon Nr.16 / iulie 2007 
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CAPITOLUL II – TRANSPORTURILE  

 
I. Context general 
Căile de comunicaţie şi transporturile ocupă o poziţie importantă în sistemul economiei, 
reprezentând legătura între fazele procesului de producţie şi ramurile economiei. 
Infrastructura de transport constituie un element cheie pentru asigurarea mobilităţii 
populaţiei şi mărfurilor constituind atât baza economiei, cât şi o condiţie esenţială a 
dezvoltării economice, cu implicaţii asupra bunăstării naţiunilor. 
 
Transporturile reprezintă un factor de bază al amplasării unităţilor de producţie şi de 
dezvoltare a zonelor industriale; a valorificării potenţialului turistic; în organizarea 
teritoriului; în mobilitatea populaţiei; în dinamica zonelor străbătute; în introducerea de 
elemente noi în peisajul geografic, ceea ce conduce indispensabil la umanizarea sa. 
 
Tipuri de transport 
Transportul rutier 
Transportul rutier este mult mai dezvoltat comparativ cu celelalte forme de transport. În 
ultimul deceniu reţeaua de autostrăzi a crescut cu aproximativ 13 000 km în Europa, 
astfel încât lungimea autostrăzilor s-a extins destul de rapid, în timp ce infrastructura 
căilor navigabile şi ferate s-a redus treptat. Germania era cel mai bine reprezentată din 
punct de vedere al reţelei rutiere, fapt care explică şi parcursul mare al mărfurilor 
transportate, care reprezenta 66,2% din parcursul mărfurilor în regim rutier efectuat în 
Uniunea Europeană în 2004 (Al. Ungureanu et al., 2004). Începând cu anul 2000, traficul 
rutier de mărfuri a crescut de la 262,9 milioane de tone la 294,2 milioane de tone, ceea 
ce reprezintă o creştere de 13% (Sursa: Anuarul Statistic 2004, Institutul Naţional de 
Statistică 2005). În perioada 1990 şi 2004, a avut loc o creştere semnificativă a 
numărului de vehicule, de la 2 milioane la aproximativ 4 milioane de vehicule (Sursa: 
Anuarul Statistic 2004, Institutul Naţional de Statistică 2005).  
Intensitatea fluxului de călători a fost direct influenţată de nivelul de dezvoltare a 
industriei, de modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi comunale, dar şi de gradul de 
urbanizare. Conform datelor statistice, traficul rutier interurban public de pasageri a 
scăzut din 1990 până în prezent cu 72%.(Programul Operaţional Sectorial Transport). 

Avantaje: 
- rapid; 
- grad de confort sporit; 
- flexibilitate; 
- posibilitatea de a ajunge în regiuni mai puţin accesibile cu alte mijloace de 

transport; 
- răspunde unui trafic variabil şi divers. 
 
Dezavantaje: 
- nivel ridicat de emisii poluante (CO, NOx, SO2, NH3,  etc.) care au efecte negative 

asupra sănătăţii; 
- poluarea chimică şi fonică, contribuind la scăderea calităţii vieţii; 
- crearea ambuteiajelor; 
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- număr mare de accidente de circulaţie care se soldează cu pierderi de vieţi 
omeneşti (în unele cazuri); 

- consum mare de energie; 
- infrastructura rutieră este costisitoare, uşor degradabilă şi greu de întreţinut. 
 

Transportul feroviar 
Transportul feroviar păstrează poziţii importante în numeroase ţări datorită multiplelor 
avantaje pe care le prezintă. În prezent se constată o scădere la transportul de călători 
şi cote destul de ridicate la cel de mărfuri (minereu, cărbuni, lemn, cereale). În marile 
aglomeraţii urbane trenurile de suprafaţă sau din subteran sunt utilizate în mare măsură  
pentru transportul călătorilor spre locurile de muncă. În prezent lungimea căilor ferate a 
ajuns la 1 600 000 km, cu o distribuţie inegală influenţată de numeroşi factori. America 
de Nord deţine 40% din lungimea căilor ferate, Europa 30%, Asia 12%, America de Sud 
8%, Africa 7%, Australia şi Oceania 3%. Reţeaua feroviară cea mai densă se suprapune 
regiunilor intens industrializate: nord-estul Americii de Nord, vestul şi centrul Europei, 
estul Asiei.  
 
Lungimea totală a căilor ferate din România este de 11000 km şi este reprezentată de 9 
magistrale. Magistralele feroviare româneşti sunt conectate la reţelele europene. În 
perioada 1990-2004 transportul feroviar de mărfuri în România a scăzut, acest fenomen 
fiind resimţit de către toate ţările Europei de Est. Cauzele sunt legate de schimbările 
economice împreună cu sistematizarea  şi restructurarea transporturilor survenite în 
urma schimbărilor politice din anii 1990. În aceeaşi perioadă şi transportul feroviar de 
persoane a cunoscut o scădere ca urmare a competitivităţii transportului rutier (Program 
Operaţional Sectorial Transport). 
 
Avantaje: 

- oferă siguranţă mai mare comparativ cu alte mijloace de transport; 
- transportul de mărfuri este mai ieftin şi oferă posibilitatea transportului unei 

cantităţi mai mari de produse; 
- generează o poluare a mediului mai scăzută, cantitatea de emisii poluante fiind 

cu 90% mai redusă faţă de celelalte moduri de transport (sursa: Agenda 
Eurostat, ediţia 2005); 

- eficienţa energetică: consumul de energie pe unitate transportată este de 6 ori 
mai mic decât în transportul rutier şi de 3 ori mai mic decât în cel naval; 

- utilizarea terenului: terenul necesar unei căi ferate reprezintă numai 60% faţă de 
cel necesar unui drum cu aceeaşi capacitate de circulaţie; 

- oferă acces tuturor persoanelor, nu doar posesorilor de autoturisme, către 
majoritatea localităţilor dintr-o ţară, conform unui grafic prestabilit; 

- căile ferate înregistrează un număr mai redus de accidente pe pasager-km şi 
respectiv tonă-km faţă de celelalte moduri de transport (sursa Agenda Eurostat, 
ediţia 2005). 

 
Dezavantaje: 
- probleme de confort si acces la o serie de localităţi; 
- sursă de poluare fonică (zgomot de rulare, zgomot de locomotivă, zgomot de 

frânare); 
- eficienţă energetică scăzută a trenurilor de mare viteză (cu cât viteza este mai 

mare, cu atât consumul de energie este mai mare). 
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Transportul fluvial 
Transporturile fluviale se realizează pe râurile navigabile, pe reţeaua de canale (asigură 
legătura între bazinele hidrografice sau către zone industriale) şi pe marile lacuri ale 
globului. Acestea sunt importante mai ales pentru transportul mărfurilor grele (caz în 
care costul este de trei ori mai mic decât în cazul transportului feroviar), dar şi pentru 
transportul de pasageri în anumite regiuni ale lumii (Asia, Africa, America de Sud). 
Reţeaua fluvială asigură 2% din traficul mondial de mărfuri şi sub 1% din cel de călători.  
Olanda şi Luxemburg, datorită tradiţiei în amenajarea acestor căi de acces, dar şi 
condiţiilor geografice specifice, dispuneau împreună în 2004 de 65% din reţeaua 
navigabilă internă a Uniunii Europene (Al. Ungureanu et. al., 2004). Lungimea totală a 
căilor navigabile continentale este de circa 500 000 km. Navigaţia fluvială în România se 
realizează pe Dunăre, Canalul Bega şi Canalul Dunăre-Marea Neagră. Prin sectorul 
românesc al Dunării şi Canalul Dunăre-Marea Neagră se asigură legătura între Dunăre 
şi portul Constanţa, Canalul Dunăre-Marea Neagră scurtând cu aproximativ 400 km 
distanţa de transport a mărfurilor dinspre/înspre Marea Neagră către porturile de la 
Dunăre ale Europei Centrale, asigurând legătura directă între Constanţa şi Rotterdam. 
Dunărea reprezintă o oportunitate pentru România de a dobândi o poziţie cheie în 
atragerea fluxului de mărfuri, în relaţiile dintre Europa şi celelalte continente.  

 
Avantaje: 
- posibilitatea de a realiza şi facilita legături ieftine între diverse regiuni; 
- are un caracter prioritar în ceea ce priveşte transportul de mărfuri voluminoase la 

distanţe mari în interiorul continentelor; 
-     mai puţin poluante. 
 
Dezavantaje: 
- poluarea chimică a apelor din cauza deşeurilor produse de nave sau a unor 

accidente; 
- modificarea hidromorfologică a râurilor pentru a le face navigabile, ceea ce 

afectează biodiversitatea, zonele umede, nivelul pânzelor de apă freatică etc.; 
- durata de parcurs este de 3-5 ori mai mare decât transportul feroviar; 
- atragerea unor investiţii financiare mai reduse în vederea dezvoltării acestui 

sector comparativ cu altele; 
- rol minor în transportul pasagerilor din cauza vitezelor reduse. 

 
Transportul maritim 
Flota mondială este alcătuită în mare parte din nave comerciale de mărfuri cu o tendinţă 
generală de specializare (petroliere, mineraliere etc.) şi mai puţin de pasageri. Aceasta 
cuprinde 38 000 nave de mare capacitate, cele mai multe fiind deţinute de Grecia, 
Norvegia, SUA, Japonia şi China. Starea infrastructurii se deteriorează prin trecerea 
timpului şi în multe cazuri echipamentele au depăşit cu 20 de ani durata de operare 
recomandată. Cu toate acestea traficul maritim de mărfuri a crescut în perioada 1990-
2004 de la 39 la 47 milioane tone (Programul Operaţional Sectorial Transport). 
   

Avantaje: 
- asigură legătura între diverse regiuni ale globului (unde nu există altă posibilitate 

de comunicare); 
- importante în transportul de mărfuri;  
- masă şi volum mare ale produselor transportate la un preţ redus (cost minim). 
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Dezavantaje: 
- poluarea apelor datorată unor activităţi de reparare a navelor, operaţiuni de 

curăţare a navelor, deversării de produse petroliere etc; 
- timp mare de transport (de aceea se evită transportul unor produse perisabile). 

 
Transportul aerian 
Liniile aeriene interne şi internaţionale sunt solicitate tot mai mult în ultimele decenii 
pentru transportul rapid, la mare distanţă, al pasagerilor şi produselor, deservind în 
general marile centre urbane sau regiuni turistice. Numărul de persoane transportate 
anual depăşeşte 1,6 miliarde, iar lungimea totală a rutelor parcurse este de peste 4 
miliarde de km (Al.Ungureanu et.al., 2004). Transporturile aeriene cunosc cea mai mare 
dezvoltare în ţările avansate economic, unde există o masă importantă de pasageri, 
datorită veniturilor ridicate. În România funcţionează 17 aeroporturi civile, printre care: 
Bucureşti-Otopeni (al cărui flux de pasageri ajunge la 3 milioane de persoane anual, 
asigurând legătura cu circa 50 de mari oraşe ale globului), Bucureşti-Băneasa, 
Constanţa-Mihail Kogălniceanu, Timişoara, Sibiu, Cluj-Napoca (V.Nimigeanu, 2001). 

 
Avantaje: 
- cel mai rapid mijloc de transport, 
- confort sporit, 
- favorizează legătura cu exteriorul a unor regiuni lipsite de alte mijloace de 

transport.  
 

Dezavantaje: 
- costisitor, 
- produce numeroase efecte asupra mediului, atât la nivel local, prin poluare 

fonică, a aerului şi a apei, cât şi la nivel mondial, prin contribuţia la schimbările 
climatice, din cauza arderii unor cantităţi foarte mari de combustibili fosili. 

 
Transporturile speciale 
Din categoria transporturilor speciale fac parte transporturile prin conducte (apă-
apeducte, gaz-gazoducte, petrol-petroducte, produse chimice-chimioducte), pe cablu 
(telecabine, teleferice, telescaune), telecomunicaţiile (poştă, telegraf, telefon, 
radiodifuziune, televiziune etc) şi transportul curentului electric. Dintre acestea o 
importanţă majoră o au transporturile prin conducte, mai ales prin cele destinate 
petrolului şi gazelor naturale, cu o lungime totală de 1 700 000 km. Ţările cu economie 
dezvoltată deţin 60% din traficul mondial de petrol prin conducte şi 70% din cel de gaze 
naturale. (Al.Ungureanu et.al., 2004). 
 
Efectul infrastructurii de transport asupra dezvoltării economice depinde de tradiţiile în 
domeniu ale ţărilor, de condiţiile geografice specifice şi de disponibilitatea lor de a 
coopera pentru asigurarea fluidizării traficului. 
 
II. Transporturile şi mediul 
Transporturile au o contribuţie importantă la producerea schimbărilor climatice. Relaţia 
de bază dintre transporturi şi sistemul climatic este relativ simplă. Transporturile sunt 
aproape în întregime dependente de combustibili fosili. Petrolul, alături de alţi 
combustibili fosili (cărbune şi gaze naturale), sunt principalele surse de dioxid de carbon, 
care împreună cu alte gaze cu efect de seră determină modificări fără precedent în 
sistemul climatic.  
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Sistemele moderne de transport sunt în mod clar dăunătoare mediului, atât la nivel local 
cât şi global: probleme precum poluarea aerului, zgomotul, vibraţiile dăunează sănătăţii 
şi bunăstării comunităţilor peste tot în ţările industrializate şi dezvoltate. 
  
La nivelul Uniunii Europene circa 28% din emisiile de gaze cu efect de seră sunt 
datorate transporturilor şi 84% dintre acestea revin transportului rutier, cu menţiunea că 
10% provin din traficul rutier urban. Toate tipurile de transport motorizat îşi lasă mai mult 
sau mai puţin amprenta asupra mediului. Combustibilul utilizat de mijloacele de transport 
a cunoscut îmbunătăţiri semnificative de-a lungul timpului, prin reducerea sau eliminarea 
conţinutului de plumb. De altfel, în anul 2000 s-a interzis utilizarea în ţările europene a 
benzinei cu plumb pentru automobile. Acest fapt a determinat reducerea considerabilă a 
emisiilor de plumb care afectau calitatea culturilor vegetale din vecinătatea infrastructurii 
rutiere, calitatea aerului şi starea de sănătate a populaţiei. 
 
Din figura 6 vom vedea care sunt tipurile de transport care emit cantităţile cele mai mari 
de gaze cu efect de seră. Emisiile de substanţe poluante (oxizi de azot, hidrocarburi, 
monoxid de carbon, pulberi etc.) cauzează o serie de probleme sănătăţii. Afecţiunile cele 
mai frecvente provocate de poluarea din transporturi sunt: cancerul, bolile cardio-
vasculare sau probleme respiratorii. Îmbunătăţirea tehnologiei a condus la reducerea 
emisiilor, dar aceasta a fost compensată de o creştere a traficului. Celor mai mari riscuri 
sunt supuşi: copiii, tinerii, bătrânii, persoanele cu probleme respiratorii etc.  
 
 

 
Figura 6: Creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pe tipuri de transport 
Sursa: "The Economics of Climate Change - The Stern Review” 
 
Transportul rutier de marfă a avut o creştere masivă în ultimele decenii, cu un volum mai 
mare decât orice alt mod de transport. Această creştere are, însă, asociate şi câteva 
probleme, şi anume: 
- creşterea emisiilor de substanţe poluante şi gaze cu efect de seră; 
- poluarea fonică; 
- creşterea numărului de accidente şi a victimelor acestora; 
- costuri mai mari pentru întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii rutiere cauzate de 
autocamioane, care plătesc doar pentru o parte din daunele pe care le cauzează.  
 

Transport feroviar 
 
Transport rutier 

Transport maritim 
 
Transport aerian 
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Transportul rutier de marfă a crescut tocmai datorită faptului că nu trebuie să plătească 
toate costurile activităţii sale (externalităţi). Taxarea transporturilor este o măsura 
eficientă pentru îndeplinirea obiectivelor internaţionale de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, pentru reducerea poluării aerului şi a poluării fonice şi pentru creşterea 
siguranţei. Obiectivele taxării sunt îmbunătăţirea performanţelor economiei şi creşterea 
calităţii mediului. 
Transportul feroviar provoacă mai puţine pagube mediului şi generează o cantitate mult 
mai mică de gaze cu efect de seră, prin utilizarea în principal a energiei electrice (peste 
85% din căile ferate europene sunt electrificate) şi putând astfel folosi surse de energie 
regenerabile. 
 
Impactul transporturilor fluviale asupra mediului este perceput ca fiind redus, însă 
inundaţiile din Europa au ridicat o serie de întrebări în legătură cu impactul marilor 
amenajări de-a lungul râurilor şi a bazinelor hidrografice. Acţiunile de canalizare 
realizate au redus considerabil capacitatea de absorbţie a bazinelor hidrografice, au 
făcut ca zonele desecate ocupate ulterior de aşezări umane şi culturi să se inunde mai 
frecvent si au afectat foarte mult biodiversitatea în zonă. 
 
În privinţa transportului maritim trebuie menţionate problemele legate de securitatea 
vaselor mari maritime şi oceanice. Nu trebuie uitat impactul accidentelor navale care se 
soldează cu pierderi materiale şi de vieţi omeneşti, iar în cazul vaselor petroliere cu o 
poluare intensă a apelor, punând în pericol mediul acvatic. În cazul tancurilor petroliere, 
accidentele sunt foarte grave, încărcătura acestora putând depăşi 300 000 t petrol; se 
formează „mareea neagră”, se produc pagube imense, fiind afectate fauna şi flora 
acvatică (figura 7).  
 
 

 
 
Figura 7: Cantitatea de petrol scursă în apele mărilor europene în cazul unor accidente 
ale vaselor petroliere. Sursa: "The Economics of Climate Change - The Stern Review” 
 
Transportul aerian produce numeroase efecte asupra mediului atât la nivel local, prin 
poluarea fonică şi a aerului, cât şi la nivel mondial, prin contribuţia la schimbările 
climatice.  

Petrol deversat (tone) 
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III. Transporturile şi schimbările climatice 
Protocolul de la Kyoto este un tratat internaţional cu privire la schimbările climatice. 
Acesta prevede ca ţările industrializate să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 
5,2% faţă de 1990. Protocolul a fost negociat şi semnat la Kyoto, Japonia, în decembrie 
1997, şi a intrat în vigoare la 16 februarie 2005, după ce Rusia l-a ratificat în noiembrie 
2004. În noiembrie 2004 numărul de ţări semnatare ale acestui protocol era de 127. 
Printre ţările care nu au ratificat acest tratat se află Statele Unite ale Americii, stat 
responsabil pentru 40% din emisiile cu efect de sera ale tarilor industrializate si pentru 
21% din emisii pe plan mondial. În cadrul Protocolului de la Kyoto, România s-a angajat 
să reducă cu 8% emisiile de gaze cu efect de seră faţă de anul de referinţă 1989. 
 
 
 

 
 
Figura 8: Cantitatea 
emisiilor de NOx pe 
categorii de transport. 
Sursa: "The Economics of 
Climate Change - The 
Stern Review” 
 
 
Conform figurii 8 se poate 
observa clar că cele mai 
mari emisii de NOx sunt 
datorate transportului 
rutier, cu menţiunea că 
acest sector este cel care 
face şi cele mai mari 
progrese în reducerea 
emisiilor de NOx. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oxizii de azot provin din din diverse sectoare de activitate, însă ponderea cea mai mare, 
conform diagramei din figura 9, revine transportului şi arderii combustibililor fosili în 
centralele electrice. 
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Figura 9: Surse ale emisiilor de oxizi de azot  
 
 
Transporturile fiind dependente de petrol pentru combustibili, se numără printre 
principalele surse de dioxid de carbon, care împreună cu alte gaze cu efect de seră 
determină modificări în sistemul climatic. Activităţile umane eliberează cantităţi mari de 
CO2 şi de metan (CH4) în atmosferă, în principal din cauza arderilor de combustibili fosili, 
care reprezintă 75% din emisiile produse de om. Transporturile sunt responsabile pentru 
26% din emisiile de CO2 din Uniunea Europeană, pentru 33% din SUA,  şi este sectorul 
cu cea mai rapidă creştere în emisii la nivel global (Fig.nr.6). Dintre tipurile de transport 
se apreciază că cel aviatic şi cel rutier vor avea cea mai rapidă creştere. De aceea nu 
este surprinzător de ce companiile petroliere, producătorii de autovehicule şi ţările 
petroliere reprezintă cei mai înverşunaţi adversari ai eforturilor de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră.  
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Transportul aerian produce cele mai multe emisii de CO2 dintre toate modurile de 
transport, ţinând cont de combustibilul consumat per pasager sau per număr de kilometri 
parcurşi. Transportul aerian contribuie cu peste 12% la totalul emisiilor de CO2 din 
sectorul transport la nivel naţional. Emisiile rezultate din arderea kerosenului eliberate la 
altitudini mari (9-13 km) au un timp de remanenţă în atmosferă foarte ridicat.   
 
Transportul rutier reprezintă principala sursă a emisiilor de CO şi de NOx, are o 
contribuţie importantă privind emisiile de CO2 şi una redusă în cazul SO2; însă deţine 
ponderea principală în domeniul emisiilor de compuşi organici volatili, acestea fiind 
estimate ca fiind de 3 ori mai mari decât cele generate de sectoarele industriale. În 
statele UE s-a observat un declin al mărfurilor transportate cu trenul, şi o creştere a 
transportului rutier de mărfuri, iar reţeaua de drumuri se dezvoltă mult mai repede decât 
cea feroviară. 
 
Pe tipuri de autovehicule contribuţia acestora la formarea oxidului de carbon şi oxizilor 
de azot este arătată în figurile 10 respectiv 11. Cele mai importante categorii de 
autovehicule asupra cărora este necesar a se interveni sub o formă sau alta, în vederea 
reducerii poluării, sunt autoturismele şi autovehiculele grele, în special cele de transport 
de marfă. 
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Figura 10 
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Disponibilitatea de a reduce impactul transporturilor asupra climei a făcut subiectul unor 
dezbateri intense. Când guvernele în parte sau Uniunea Europeană în bloc au examinat 
potenţialul de reducere a emisiilor din toate sectoarele de activitate, ei au făcut acest 
lucru ţinând cont de constrângerile referitoare la ceea ce instituţiile trebuie să ia în 
considerare când se discută despre potenţialul/disponibilitatea tehnică şi practica 
politică. În cazul Uniunii Europene, există o declaraţie clară care specifică faptul că din 
totalul de măsuri disponibile, “numai acelea care sunt acceptabile din punct de vedere 
politic, vor fi luate în considerare”. 
 
Cu toate acestea, măsurile identificate pentru a reduce emisiile din transporturi se 
estimează că vor avea efecte foarte reduse. De ce se întâmplă acest lucru? O judecată 
comună se bazează încă pe credinţă conform căreia dezvoltarea sistemului de 
transport, care în Europa înseamnă în principal extinderea reţelei rutiere şi a 
aeroporturilor, este esenţială pentru creşterea prosperităţii şi a competitivităţii. Rezultatul 
este că o extindere a reţelei europene de transport rutier, prin urmare o creştere a 
emisiilor de CO2 din acest sector, este o politică promovată atât de reprezentanţii 
industriei cât şi de guverne. Cheltuielile din fondurile structurale europene pentru 
realizarea reţelei rutiere transeuropene sunt menite a mări competitivitatea şi a creşte 
comerţul în UE, dar creează o presiune ascendentă inevitabilă asupra emisiilor de CO2 
din transportul rutier. Presupunerea că prosperitatea este legată strâns de drumuri, 
construcţia de drumuri şi de creşteri ale nivelelor de trafic a fost pusă de multe ori sub 
semnul întrebării de către ecologişti, iar în momentul de faţă şi de către guvernanţi. 
 
Un aspect care trebuie menţionat este legat de consumul de energie din transporturi. 
Conform diagramei de mai jos industria rămâne sectorul cu cel mai mare consum de 
energie, cu un procent de 40% din energia finală Transportul reprezintă 20% din 
consumul total,. 98% din mijloacele de transport depind de benzină (Figura 12). 
Capacitatea de deplasare a înregistrat o creştere spectaculoasă în ultimii 30 de ani. 
Astfel, dacă în urmă cu 30 de ani, o persoană circula în medie, circa 17 km, pe zi, cu 
maşina, în prezent sunt parcurşi câte 35 de km pe zi. Consumul de energie din transport 
este strâns legat de dezvoltarea economică. Transportul rutier consumă cea mai multă 
energie, fiind responsabil pentru aproape 90% din consumul total de energie in 
transport. Reducerea consumului de combustibili fosil din transporturi poate fi realizată 
prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi prin direcţionarea cererii din transporturi către 
modalităţi mai puţin consumatoare de energie, cum ar fi transportul feroviar, în comun şi 
de apă, dar şi prin creşterea utilizării de surse alternative de energie, combustibili 
organici, energie solară şi eoliană. 
 
Figura 12: Consumul de energie finală pe sectoare. Sursă: Comisia Europeană 
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Emisiile de substanţe acidifiante din transport au crescut cu 30% până la 40% între 1990 
şi 2004 (excluzând transportul aerian şi cel maritim). Introducerea unor standarde 
limitative pentru emisii pentru maşini, camioane (Euro 5/6), poate să ajute statele 
membre ale UE să respecte limitele impuse de directivele UE în ceea e priveşte 
calitatea aerului şi plafonul naţional.  
 
Transportul maritim emite cea mai mare cantitate de SOx din sectorul transporturilor. 
Contribuţia Europei la emisiile de sulf a crescut de la 50% la începutul anilor 1990 până 
la 78% în 2004. Limita generală admisă pentru emisiile de sulf, este de 4,5 % (45 000 
ppm) şi 1,5% în Ariile de Control a Emisiilor de Sulf (SECA – în M. Baltică, M. Nordului şi 
Canalul Mânecii). Emisiile de sulf din transportul maritim au crescut  odată cu reducerile 
făcute în transporturile de uscat. 
 
Emisiile datorate transportului (excluzând transportul aerian şi cel maritim) au scăzut 
semnificativ din 1990 în statele UE: particulele în suspensie cu 29%, substanţele 
acidifiante cu 32% şi precursorii ozonului cu 41%. Acesta poate fi rezultatul inovaţiilor de 
tratare a gazelor de eşapament la maşini şi al îmbunătăţirii calităţii combustibilului. 
Introducerea standardelor pentru emisiile autovehiculelor în UE şi calitatea 
combustibililor (în special reducerea concentraţiei de sulf)  au avut un impact important.  
 
IV. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul de transport 

 
Conceptul de transport durabil 
Conceptul de dezvoltare durabilă presupune satisfacerea nevoilor actuale ale omenirii 
fără a compromite necesităţile generaţiilor viitoare. Cu alte cuvinte, reprezintă acel tip de 
dezvoltare care asigură creşterea bunăstării generaţiei actuale, fără ca această creştere 
să conducă la afectarea bunăstării generaţiilor viitoare.  
 
Conceptul de transport durabil reprezintă acel sistem complex care să satisfacă 
necesitatea de mobilitate a generaţiilor actuale, fără a deteriora factorii de mediu şi 
sănătatea, şi care să eficientizeze consumurile energetice astfel încât să fie posibilă 
satisfacerea necesităţii de mobilitate a generaţiilor viitoare. 
 
Funcţionarea acestui sector nu este durabilă în momentul de faţă. Transporturile au un 
rol important în dezvoltarea socio-economică, care dacă nu este dezvoltat în mod 
durabil impune costuri semnificative în ceea ce priveşte impactul asupra mediului şi 
sănătăţii. Dacă înainte problemele specifice transporturilor erau tratate doar din punct de 
vedere economic, acum îşi face loc, din ce în ce mai mult, o analiză mai complexă care 
are în vedere trei cerinţe: economic, social şi mediu.  
  
În multe privinţe, sistemul actual de transport al Uniunii Europene este departe de a fi 
durabil. Agenţia Europeană de Mediu subliniază în principal creşterea emisiilor de CO2 
în acest sector, ce ameninţă atingerea obiectivului asumat de UE în cadrul Protocolului 
de la Kyoto. Agenţia indică eforturile ce sunt necesare pentru a atinge obiectivele 
stabilite în privinţa calităţii aerului, faptul că o mare parte din populaţie este expusă unor 
niveluri dăunătoare de zgomot, şi subliniază multe aspecte legate de impactul negativ al 
transporturilor asupra mediului în UE. 
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Obiectivul general al politicii europene de transport este stabilirea unui echilibru între 
dezvoltarea economică pe de o parte şi cerinţele de calitate şi siguranţă ale societăţii pe 
de cealaltă parte, pentru a dezvolta un sistem de transport modern, durabil, până în 
2010. Comisia Europeană a propus circa 60 de măsuri pentru dezvoltarea unui sistem 
de transport capabil să modifice ponderea modurilor de transport, să revitalizeze 
transportul feroviar, să promoveze transportul maritim şi fluvial şi să controleze creşterea 
transportului aerian. 
 
Problemele transportului urban şi public sunt bine cunoscute. Ele includ impactul poluării 
aerului asupra sănătăţii umane, asupra mediului natural şi antropic; efecte fizice şi 
psihice ale poluării fonice; probleme economice cauzate de întârzieri si ambuteiaje, 
precum şi contribuţia la mortalitatea timpurie din cauza promovării unui stil de viaţă 
sedentar. Percepţia privind modalităţile diferite de transport reprezintă o problemă 
importantă. 
 
Monitorizarea calităţii aerului în marile oraşe este absolut necesară. Aproximativ 9% din 
populaţia UE trăieşte la o distanţă mai mică de 200 m faţă de o stradă pe unde trec 
peste 3 milioane de maşini/an, şi peste 25% trăiesc la o distanţă mai mică de 500 metri 
(ENTEC – Environmental and Engineering Consultancy, 2006). Constant, în fiecare an 
mor peste 4 milioane de persoane datorită nivelului ridicat de poluare (Comisia 
Europeană, 2005). 
 
În marile aglomeraţii urbane poluarea aerului depăşeşte cu mult limitele admisibile 
datorită creşterii gradului de motorizare. Transportul public reprezintă o sursă de poluare 
şi un mare consumator de energie, însă nu toate vehiculele utilizate produc la fel de 
multă poluare. Sunt necesare programe de încurajare a transportului public, în special a 
vehiculelor mai puţin poluante (tramvaiele şi troleibuzele). Acestea asigură confort, 
consumă energie electrică şi din alte surse decât cele poluante şi recuperează energia; 
dezavantajele sunt legate de faptul că sunt mai scumpe şi necesită un sistem de 
alimentare mai scump. Utilizarea troleibuzelor în locul autobuzelor poate contribui la 
ameliorare calităţii vieţii urbane diminuând poluarea mediului şi consumul specific de 
energie, precum şi a costurile de exploatare. Printre avantajele folosirii troleibuzului 
amintim: nivelul redus de zgomot, absenţa poluării aerului, întreţinerea este minimă şi 
simplă, în timpul frânării recuperează o cantitate importantă de energie. 
 
Câţiva factori în alegerea modului de transport includ: 

- confortul – proprietarii de autoturisme văd confortul ca un factor extrem de 
important, pasagerii transportului public mai puţin; 

- preţul – pasagerii mijloacelor de transport în comun sunt mai sensibili la preţ 
decât utilizatorii de autoturisme; 

- percepţia de timp – pasagerii mijloacelor de transport public supraestimează 
timpul de călătorie, ceea ce le determină un nivel de stres mai mare; 

- siguranţa – cei mai mulţi consideră că transportul public este mai puţin sigur 
decât transportul privat. 

 
Există oraşe în Europa în care transportul public este destul de bine dezvoltat. Dar în 
aceste cazuri transportul public s-a bucurat de investiţii importante şi de calitate ridicată. 
Pe de altă parte, folosirea autoturismelor personale a crescut mult în detrimentul utilizării 
bicicletelor sau a mersului pe jos, cărora li se acordă mai puţină importanţă (figura 13). 
S-a demonstrat că transportul individual este considerabil mai scăzut în oraşele mici 
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decât în oraşele mari. Măsuri pentru promovarea transportului public urban au fost luate 
de timpuriu în multe oraşe din Europa.  
 

Figura 13 evidenţiază 
caracterul predominant al 
transportului de persoane  cu 
maşini personale în 
majoritatea statelor Uniunii 
Europene (85%).  
 Sursa: EUROSTAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Măsurile specifice dezvoltării unui sistem de transport durabil în marile oraşe sunt: 

- introducerea unor taxe pe carburanţi, parcare, impozite anuale pentru deţinerea 
unor autovehicule etc; 

- interzicerea traficului auto în anumite zone istorice sau centrale; 
- dezvoltarea unor reţele infrastructurale pentru ciclişti şi pietoni; 
- încurajarea transportului public şi delimitarea utilizării anumitor trasee; 
- constrângerea scoaterii din uz a autovehiculelor vechi; 
- constrângerea întreţinerii periodice a vehiculelor; 
- limitarea vitezelor; 
- încurajarea amenajării unor spaţii de parcare (parcaje etajate). 

 
Dezvoltarea unui sistem de transport durabil presupune măsuri de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră. În acest sens menţionăm semnarea de către România a 
Protocolului de la Kyoto (1997) prin care s-a angajat să-şi reducă emisiile cu 8% până în 
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2012 şi să folosească biocarburanţi, tehnologii nepoluante etc. În prezent, transportul 
este în cea mai mare parte alimentat cu produse petroliere. Această situaţie are 
implicaţii în politica energetică, dar este de asemenea de mare importanţă din punct de 
vedere al mediului, în special în privinţa schimbărilor climatice. Au fost luate măsuri 
pentru promovarea combustibililor alternativi în general, şi a biocombustibililor în special.  
 
Din perspectiva protecţiei mediului, este important de avut în vedere că nu este suficient 
să cauţi surse „alternative” de combustibil – dacă ne îndreptăm spre un sistem de 
transport durabil, aceşti combustibili trebuie să provină din surse regenerabile. 
Biocombustibilii oferă câteva avantaje sectorului de transport. Aceştia pot ajuta la 
reducerea creşterii emisiilor de dioxid de carbon din transport, ca o contribuţie la 
îndeplinirea angajamentelor din cadrul Protocolului de la Kyoto. La nivel naţional, 
măsurile trebuie luate de către ţările Uniunii Europene cu scopul de a înlocui 5,75% din 
totalul combustibilului fosil folosit în transport (benzină şi motorină) cu biocombustibili 
până în 2010. Producţia UE de biocombustibili s-a ridicat la 2,4 milioane de tone în 
2004, şi anume 0,5 milioane tone de bioetanol şi 1,9 milioane tone de biodiesel.  Chiar 
dacă gradul de utilizare este relativ scăzut, producţia de biocombustibili creşte rapid. 
 
Sunt diverse tipuri de biocombustibili, însă în Uniunea Europeană un rol important îl au 
biodieselul şi bioetanolul. Din graficul de mai jos (figura 14) se poate observa o creştere 
accentuată a producţiei de biocombustibili în perioada 1992 şi 2004. Producţia de 
biocombustibili din 2004 reprezintă 0,7% din totalul producţiei de combustibil 
convenţional în transportul rutier. În 2004 Germania era lider în producţia de biodiesel 
(54%) iar Spania pentru producţia de bioetanol (66%). De menţionat e că ţinta constă în 
creşterea consumului de biocombustibili şi nu neapărat a producţiei acestuia. Linia 
orizontală reprezintă 1% din consumul de carburanţi în transportul rutier, echivalentul a 
un sfert din ţinta anului 2005 în consumul de biocombustibili. În anul 2005 au fost 
produse 3,9 milioane tone de biocombustibili, înregistrând o creştere de 65,8% a 
producţiei faţă de anul anterior. Biodieselul reprezintă 81,5% din producţia totală.  
 
Cu toate acestea, există opinii din ce în ce mai răspândite conform cărora 
biocombustibilul reprezintă o resursă nedurabilă. Există riscuri de mediu referitoare la 
producerea acestuia (cultivarea în exces a plantelor din care se produce biodieselul în 
detrimentul culturilor agricole care asigură hrana populaţiei, utilizarea organismelor 
modificate genetic pentru o producţie mai mare etc.). De asemenea, biocombustibilul 
reprezintă un surogat ale petrolului, iar înlocuirea unei resurse ne-regenerabile cu o alta 
nu rezolvă problema unui mod de viaţă foarte mare consumator de resurse. 
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Figura 14: Cantitatea de biodiesel şi bioetanol (biocombustibili). Sursa: EUROSTAT 
 
Pentru asigurarea unei prosperităţi economice este necesar un sistem de transport 
eficient, format inclusiv dintr-o reţea puternică de transport public. Acesta poate garanta 
mobilitate tuturor persoanelor care nu beneficiază de alte mijloace de deplasare; este 
mai sigur, mai puţin poluant, şi utilizează în mod raţional spaţiul urban, în special în 
zonele aglomerate. Este important ca transportul public să fie inclus în planurile de 
dezvoltare urbană, pentru ca acesta să devină mai accesibil şi mai atrăgător decât 
mijloacele de transport individual. Creşterea disponibilităţii pentru transportul în comun, 
reducerea preocupărilor privind parcarea pentru limitarea volumului de trafic sau a 
congestionării din trafic, integrarea transporturilor şi a amenajării teritoriale, toate 
acestea pot face mediul rural şi urban mult mai atractiv şi sănătos şi pot să reducă 
necesităţile din transport.  
 
Vehicule şi carburanţi nepoluanţi 
 
După un secol de dezvoltare aproape liberă a automobilului, urmează o perioadă în care 
perfecţionarea acestuia trebuie realizată în condiţiile existenţei unor condiţii extrem de 
severe. Astfel, cerinţelor impuse de societate referitoare la utilizarea raţională a 
resurselor energetice şi de materii prime, protecţia mediului, siguranţa circulaţiei şi 
traficul în marile aglomerări urbane, li se adaugă cerinţele mereu crescânde ale 
clienţilor, cum ar fi consumul redus de combustibil, performanţe, confort şi calitate 
mărite, cheltuieli de întreţinere scăzute. 
 
În prezent se întreprind eforturi considerabile pentru realizarea unor autovehicule care 
să folosească alţi combustibili cum ar fi energia electrică sau hidrogenul, cel puţin din 
considerente de reducere a poluării mediului. 
 
Constructorii de automobile se confruntă în prezent cu una din cele mai mari provocări 
din istoria de un secol a industriei de autovehicule: realizarea vehiculului nepoluant cu 
emisii zero, aşa numitul Z.E.V. Una din variantele care ar putea asigura acest deziderat 
este autovehiculul electric, dar nu cel care înmagazinează în baterii proprii energia 
electrică provenită dintr-o centrală hidro sau termoelectrică, generatoare la rândul ei de 
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emisii poluante în procesul de obţinere a acestei energii. O soluţie deosebită, şi total 
nepoluantă este folosirea pilei de combustibil ca sursă de energie electrică în locul 
bateriei electrice. Ideea pilei de combustibil datează de la începutul secolului trecut şi 
este legată de numele lui H.Davy. Cel care a demonstrat însă posibilitatea realizării ei, în 
anul 1839, a fost William Grove. 
 
O altă noţiune care trebuie cunoscută este cea de maşină hibrid, care nu reprezintă 
altceva decât o maşină pe benzină, prevăzută şi cu un dinam/motor electric şi 
acumulator. O marcă de autoturism hibrid ocupa prima poziţie în topul celor mai eficiente 
autovehicule de pe piaţa americană, potrivit evaluărilor realizate de Agenţia de Protecţie 
a Mediului (EPA) şi de Departamentul pentru Energie din Statele Unite (conform CNN). 
Eficienţa unei maşini este calculată după cantitatea de carburanţi consumată. 
 
În anul 2007 a fost inaugurat şi primul tren hibrid (care are dublă tracţiune – diesel şi 
electrică) din lume, în Franţa. Acesta poate funcţiona atât pe liniile electrificate, cât şi pe 
cele lipsite de curent electric. Trenul este gândit să ruleze pe liniile regionale şi poate 
dezvolta o viteză maximă de 160 de kilometri la oră.  
 
 
Concluzii: 
Transportul continuă să fie o povară pentru mediu în ciuda progreselor făcute în 
numeroase regiuni ale globului. În acelaşi timp trebuie să nu uităm că transporturile 
reprezintă un element integrat în viaţa noastră. Mai multe succese au fost obţinute în 
îmbunătăţirea performanţelor vehiculelor decât în reducerea emisiilor. Multe studii au 
arătat că îmbunătăţirea tehnologiilor nu poate rezolva problemele prevăzute in viitor. De 
fapt tehnologiile mai noi, dar bazate pe aceleaşi resurse ne-regenerabile, nu pot reduce 
decât în parte mărimea impactului transporturilor asupra mediului. 
 
Performanţele de mediu estimate de sectorul transport sunt nesatisfăcătoare. Este 
necesară intensificarea eforturilor pentru îmbunătăţirea sa, şi nu în ultimul rând 
reducerea contribuţiei acestui sector la schimbările climatice. 
 
Emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul transport sunt evident în creştere.  
Îmbunătăţirea eficienţei energetice a diferitelor sectoare din transport şi introducerea 
biocombustibililor nu sunt suficiente pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Această tendinţă ameninţă atingerea ţintei din Protocolul de la Kyoto a statelor membre 
UE. Prin urmare este necesară adăugarea unor instrumente şi iniţiative politice, dar şi 
schimbarea modului de viaţă şi al comportamentului cetăţenilor privind consumul de 
resurse. 
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CAPITOLUL III – DEŞEURILE 

 
 

I. Context general 
La originea poluării stă producţia de materiale nespecifice mediului care sunt destul de 
greu de reintegrat în circuitul natural. Cu toate acestea nu diversitatea materialelor 
create de om este cauza reală, ci modul de gospodărire al acestora. Pe lângă faptul că 
încorporează resurse neregenerabile şi epuizabile, după utilizare ele sunt aruncate la 
întâmplare, fără să se cunoască impactul creat astfel asupra mediului. 
 
La scară globală a devenit evidentă impunerea unor restricţii în privinţa utilizării 
resurselor materiale, ceea ce a făcut ca reciclarea acestora să devină o necesitate 
obiectivă. Chiar dacă nu se poate vorbi de o epuizare absolută a resurselor minerale şi 
energetice, trebuie luată în considerare tendinţa clară de reducere a conţinutului util al 
rezervelor şi de creştere din această cauză, a eforturilor financiare, energetice şi 
tehnologice pentru introducerea acestora în circuitul economic. 
 
Recuperarea şi reintroducerea în circuit a resurselor materiale trebuie considerate ca 
fiind părţi componente ale strategiilor de armonizare a relaţiilor dintre creşterea 
economică, consumul de resurse şi protecţia mediului natural. 

 
Gropile de gunoi reprezintă metoda cea mai des întâlnită pentru a rezolva problema 
deşeurilor. De asemenea, această funcţionează de cel mai mult timp. Grecii antici au 
început să folosească gropile de gunoi 
când locuitorilor li sa cerut să 
transporte deşeurile în afara oraşului 
şi să-l depoziteze pe tot într-un loc. 
Atunci s-au construit pentru prima dată 
nişte gropi foarte adânci, pe care noi 
le numim astăzi gropi de gunoi. Spre 
deosebire de gropile construite de 
grecii antici, în zilele noastre ele sunt 
construite mai igienic: pe fundul lor se 
află fie un strat de argilă, fie un 
material plastic special sau o 
combinaţie între aceste două care nu 
permite infiltrarea substanţelor lichide 
poluante în sol. 
 
Managementul integrat al deşeurilor se referă, în special, la identificarea celei mai bune 
soluţii pentru colectarea, transportul şi tratarea deşeurilor preluate de la diferiţi clienţi. 
Opţiunile de tratare a reziduurilor sunt multiple, în funcţie de natura acestora. În general, 
ierarhia opţiunilor este următoarea: 

• reducerea cantităţii de deşeuri produse; 
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• reciclarea (recuperarea) deşeurilor în condiţii de eficienţă economică; 
• compostarea deşeurilor organice; 
• incinerarea deşeurilor în condiţii de impact minim asupra mediului; 
• depozitarea controlată a deşeurilor. 

 
Multe comunităţi din întreaga lume fac eforturi pentru a învăţa să recicleze cât mai mult. 
Ziarele, sticla, metalul şi plasticul sunt materialele cel mai des reciclate. Din păcate, nu 
toate ţările dispun de posibilitatea de a recicla aceste materiale. 
 
Compostarea constă în separarea materiilor organice şi amplasarea lor într-un loc 
separat de restul deşeurilor, pentru ca astfel să se descompună. După descompunere, 
ele sunt folosite ca fertilizator. Având în vedere că deşeurile organice reprezintă 
aproximativ 18-20% din totalul de deşeuri ale unei comunităţi, compostarea apare ca o 
soluţie foarte bună. 
 
Reducerea deşeurilor poate fi obţinută prin refolosirea anumitor produse. Consumatorii 
pot cumpăra produse cu mai puţine ambalaje sau care pot fi refolosite, reducând astfel 
cantitatea de materiale care în finalsunt aruncate la gunoi. Reducerea deşeurilor a avut 
o contribuţie semnificativă la prelungirea duratei de folosinţă a gropilor de gunoi, 
făcându-ne şi pe noi cumpărătorii mai cumpătaţi. 
 
Centralele de transformare a deşeurilor în energie, metodă cunoscută şi sub numele de 
„recuperarea resurselor”, facilitează arderea deşeurilor şi transformă energia produsă în 
timpul arderii în abur (energie termică) sau în energie electrică. Din păcate, aceste 
centrale sunt costisitoare, însă asigură o reducere a volumului deşeurilor de 70%, 
micşorând, de asemenea, cantitatea de deşeuri depozitate în gropile de gunoi, 
prelungindu-le viaţa acestora. Aceste centrale produc, totuşi, cenuşă, care trebuie 
depozitată în gropi de gunoi. Cele mai noi astfel de centrale sunt prevăzute cu 
dispozitive de control al nivelului de poluare. Energia electrică produsă de o astfel de 
centrală este, de obicei, vândută unei companii din apropiere, pentru a menţine la un 
nivel scăzut costurile de operare. Ecologiştii îşi manifestă îngrijorarea că existenţa 
acestui tip de centrale ar conduce la generarea de cât mai multe deşeuri pentru a 
asigura „combustibilul” necesar. 
 
II. Deşeurile şi mediul 
 
Managementul deşeurilor în România 
În România, Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor este elaborată de Ministerul 
Mediului şi Gospodăririi Apelor, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin ca urmare 
a transpunerii legislaţiei europene în domeniul gestionării deşeurilor şi conform 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 78/2000 privind regimul deşeurilor, 
modificată şi aprobată prin Legea 426/2001. Aceasta a fost elaborată pentru perioada 
2003 – 2013, urmând a fi revizuită periodic în conformitate cu progresul tehnic şi 
cerinţele de protecţie a mediului. 
 
Cantitatea totală de deşeuri municipale şi asimilabile (împreună cu deşeurile din 
construcţii şi demolări şi nămolurile din staţiile de epurare orăşeneşti) generate în 
România în anul 2002 a fost estimată la 9,58 milioane tone, din care cantitatea de 
deşeuri menajere s-a estimat ţinând cont de valorile indicelui mediu de generare (1,04 
kg/locuitor/zi în mediul urban şi 0,15 kg/locuitor/zi în mediul rural). Astfel, pentru anul 
2002 s-a obţinut o valoare estimată totală de 7,66 milioane tone deşeuri menajere 
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rezultată de la populaţie şi de la agenţii economici (din care numai 5,72 milioane tone – 
colectate de serviciile de salubritate). 

 
Compoziţia medie a deşeurilor menajere generate în România în anul 2002 este 
următoarea: 

- hârtie şi carton: 11 %; 
- sticlă: 5 %; 
- metale: 5 %; 
- plastic: 10 %; 
- textile: 5 %; 
- deşeuri organice biodegradabile: 51 %; 
- alte deşeuri: 13 %. 
 

Deşeurile menajere sunt colectate neselectiv (există numai câteva proiecte la scară 
pilot) şi eliminate prin depozitare (pe depozite de deşeuri urbane); se apreciază că 
numai 5 % din cantitatea de deşeuri menajere este colectată în vederea recuperării. 
 
În anul 2002 a fost raportată o cantitate totală de 372,4 milioane tone deşeuri din 
activităţi productive, respectiv 24,5 milioane tone deşeuri de producţie (periculoase şi 
nepericuloase) şi 347,9 milioane tone de deşeuri care nu intră sub incidenţa Legii 
426/2001 privind Regimul Deşeurilor. Cea mai mare parte a acestora din urmă este 
reprezentată de deşeuri generate din activităţi extractive. Ponderea cea mai mare a 
deşeurilor de producţie a reprezentat-o industria producătoare de energie (11,7 milioane 
tone), industria metalurgică (4,8 milioane tone), industria alimentară (1,2 milioane tone) 
şi industria chimică/petrochimică (1,1 milioane tone).  
 
Din cantitatea de deşeuri de producţie, circa 33% a fost valorificată, restul de 67% fiind 
eliminată (prin depozitare, incinerare). La nivelul anului 2002, s-au generat aprox. 600 
000 tone de deşeuri periculoase, ceea ce reprezintă 2,5% din totalul deşeurilor de 
producţie. Din totalul deşeurilor periculoase generate, 49% au fost valorificate şi 51% 
eliminate. 
 
Opţiunile de gestionare a deşeurilor urmăresc următoarea ordine descrescătoare a 
priorităţilor: 
l prevenirea apariţiei – prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităţile care 

generează deşeuri; 
l reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu 

de activitate generator de deşeuri; 
l valorificarea – prin refolosire, reciclare materială şi recuperarea energiei; 
l eliminarea – prin incinerare şi depozitare. 

 
Aderarea României la Uniunea Europeană a presupus asumarea unor responsabilităţi 
legate de managementul deşeurilor: 
 

• Pentru ambalaje şi deşeuri din ambalaje: 
o până la 31 decembrie 2011 - Atingerea obiectivului global de valorificare 

de 50% şi a obiectivului de reciclare de 15% pentru plastic şi pentru lemn. 
o până la 31 decembrie 2013 - atingerea obiectivului global de valorificare 

60%; atingerea obiectivului global de reciclare de 55%; atingerea 
obiectivului de reciclare de 60% pentru sticlă şi 22,5% pentru plastic. 

• Pentru echipamente de reciclare a deşeurilor electrice şi electronice: 
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o până la 31 decembrie 2008  
• Pentru atingerea ţintelor de reciclare, colectare şi valorificare : 

o până la 16 iulie 2017 - închiderea etapizată a 101 depozite de deşeuri din 
zona urbană 

o până la 31 decembrie 2009 - Pentru stocarea temporară a deşeurilor 
industriale periculoase 

o până la 31 decembrie 2013 - Pentru conformarea etapizată a 23 depozite 
deşeuri din industria chimică, metalurgică şi energetică 

 
l Deşeurile de ambalaje provin în proporţie de circa 70% de la populaţie şi 30% de 

la agenţii economici. Eficienţa investiţiilor în colectarea selectiva depinde de 
sensibilizarea publicului larg referitor la necesitatea colectării selective.  

l Implementarea colectării selective se preconizează să fie abordată pe trei 
perioade: 

- 2004 – 2006: experimentare (proiecte pilot), conştientizare populaţiei; 
- 2007 – 2017: extinderea colectării selective la nivel naţional; 
- 2017 – 2022: implementarea colectării selective în zone mai dificile 

(locuinţe colective, mediul rural dispersat, zone montane). 
 
III. Deşeurile şi schimbările climatice 
 
Emisiile de metan provenite de la depozitele de deşeuri solide sunt predominante în 
sectorul deşeuri. Directiva privind recuperarea metanului din deşeurile biodegradabile 
din depozitele de deşeuri (pe scurt Directiva 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor) 
este transpusă şi a fost pregătit un plan de implementare. Se au în vedere următoarele 
tipuri de impact: poluarea apelor de suprafaţă, apelor subterane, solului şi aerului şi 
impactul asupra mediului global, inclusiv efectul de seră, precum şi posibilele riscuri 
pentru sănătatea umană rezultând din depozitarea deşeurilor, pe întreaga durată de 
existenţă a depozitului. 
 
Condiţiile actuale nu vor duce la alegerea soluţiei optime din punct de vedere al 
schimbărilor climatice şi anume utilizarea biogazului captat pentru producerea de 
energie electrică şi termică: 
1. Legislaţia existentă prevede numai recuperarea gazului şi arderea lui în flacără. 
2. Administraţiile publice locale sunt proprietarele celor mai multe depozite de deşeuri, 
dar majoritatea acestora nu dispun de suficiente cunoştinţe şi de capacitate sau resurse 
financiare pentru investiţii. Prin urmare administraţiile publice locale tind să aleagă soluţii 
simple: acoperire şi ardere în flacără, soluţii care generează alte probleme de mediu. 
3. Lipsesc informaţiile cu privire posibilitatea de utilizare a gazelor de depozit pentru 
producerea de energie şi a amplasamentelor celor mai promiţătoare. 

 
IV. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
 
Majoritatea deşeurilor din coşul de gunoi zilnic este 100% recuperabilă, iar dacă 
potenţialul de recuperare este folosit, atunci cantitatea de deşeuri depozitate se va 
reduce, împreună cu cantitatea de emisii de metan care contribuie la producerea 
efectului de seră artificial.  
 
Dacă alegem să reciclăm aceste materiale, beneficiile sunt multiple: 

• reducerea riscului epuizării resurselor naturale – prin fiecare proces de reciclare 
scade cererea de noi materii prime; 
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• reducerea consumului de energie – procesul de reciclare, deşi este consumator 
de energie este mai economic decât cel al producerii din nou a materialelor; 

• reducerea poluării aerului şi apei – datorită faptului că se pleacă de la materiale 
deja prelucrate, procesul este mai puţin poluator decât cel al producerii în sine; 

• scăderea necesităţii de a deschide noi spaţii de depozitare a deşeurilor – 
reciclarea înseamnă scăderea cantităţii de materiale depozitate în gropile de 
gunoi; 

• crearea de locuri de muncă şi beneficii materiale – reciclarea este o nouă ramură 
economică care solicită forţă de muncă şi aduce profit; 
 

 

 
Figura 15: Piramida managementului deşeurilor 

 
A reduce, a refolosi, a recicla 
Pentru a păstra calitatea mediului, trebuie să fim conştienţi de ce un management 
eficient al deşeurilor este atât de important pentru noi. Este nevoie de un control atent al 
deşeurilor pe care le producem, pentru a fi siguri că acestea nu dăunează mediului şi 
sănătăţii noastre. 

 
A reduce/reducere se referă la micşorarea, scăderea sau diminuarea deşeurilor (ca 
proporţii sau cantitate). „Reducerea resurselor” înseamnă reducerea cantităţii de deşeuri 
chiar înainte de a o cumpăra, achiziţionând numai produsele strict necesare sau care nu 
irosesc prea mult material pentru ambalaj. O parte-cheie a reducerii deşeurilor o 
constituie conservarea, ceea ce înseamnă folosirea cumpătată a resurselor naturale. 
Putem reduce cantitatea de deşeuri pe care o producem selectând acele produse care 
nu trebuie să ajungă în gropile de gunoi: 
• întâi de toate, cumpăraţi şi folosiţi cât mai puţin! Dacă toţi am cumpăra mai mult 

decât avem nevoie, ar trebui ca planeta să fie de 4 ori mai mare pentru a avea 
suficient loc de depozitare. Aşadar, cumpăraţi numai strictul necesar ş folosiţi tot ce 
cumpăraţi! Sau asiguraţi-vă că dacă numai folosiţi ceva, îl daţi altcuiva căruia îi este 
necesar. Este foarte important să faceţi acest lucru, mai ales în cazul produselor 
periculoase, precum vopseluri şi coloranţi, pesticide, erbicide etc; 

• selectaţi cu atenţie produsele pe care le cumpăraţi in funcţie de ambalajele lor. Puteţi 
reduce volumul de deşeuri alegând produse care nu fac exces de ambalaj. Acesta 
este conceput doar ca să protejeze conţinutul, să-l păstreze igienic şi să prezinte 
detalii despre produs. Cu toate acestea, mulţi producători fac ambalaje foarte 
elaborate (şi scumpe!), sperând că vor atrage atenţia cumpărătorilor sau vrând să 
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creeze impresia că produsele lor sunt mai bune decât cele ale competiţiei. Aşa că 
luaţi în calcul următoarele aspecte când cumpăraţi un produs; 

• cumpăraţi numai acele produse ale căror ambalaje pot fi uşor reciclate. Ambalajele 
colorate, care atrag atenţia, în cele mai multe cazuri nu aduc nimic în plus din punct 
de vedere al calităţii. Şi mai rău, constituie materiale care nu pot fi reciclate, dăunând 
astfel mediului, din cauza dificultăţilor de depozitare. Aşa că, de câte ori aveţi 
posibilitatea de a alege, cumpăraţi produsele ale căror ambalaje pot fi reciclate, 
pentru a reduce cantitatea de deşeuri; 

• evitaţi să cumpăraţi produse de al căror ambalaj nu vă puteţi folosi decât o dată. 
Puteţi cumpăra sucuri sau apă în recipiente mari, pentru ca apoi să le împărţiţi în 
sticle mai mici; 

• cumpăraţi produse concentrate, mai degrabă decât diluate – înseamnă mai puţine 
recipiente de aruncat când se termină produsele; 

• dacă ştiţi că aveţi nevoie de o cantitate mare dintr-un produs (spre exemplu 
detergent sau pastă de dinţi), cumpăraţi produsul în pachetul cel mai mare, decât să 
cumpăraţi mai multe pachete mici. Ambalajele, aşa cum am mai spus, sunt scumpe, 
astfel, cumpărând pachetele cele mai mari, economisiţi şi bani; 

• refuzaţi pungile de la magazin! Luaţi cu voi pungi de acasă în care să puneţi 
cumpărăturile; 

• cumpăraţi produse durabile – acestea sunt produse solide, de calitate bună, care 
rezistă mult. Un exemplu este mobila care,  teoretic, ar trebui să reziste mai mulţi 
ani. Se economiseşte foarte mult reparând obiectele stricate, în loc să cumpăraţi 
unele noi; 

• folosiţi produse durabile, un exemplu sunt aparatele de bărbierit – în loc să 
cumpăraţi unele de unică folosinţă, puteţi folosi aparate care pot fi utilizate de mai 
multe ori. 

 
 

Puteţi refolosi anumite produse in forma lor originală în loc să le aruncaţi sau puteţi să le 
daţi cuiva care are nevoie de ele mai mult decât voi. Nu uitaţi: ceea ce vouă nu vă mai 
trebuie ar putea fi binevenit altcuiva! În continuare sunt câteva exemple de produse pe 
care le puteţi refolosi: 

• când e nevoie să folosiţi pahare, farfurii sau tacâmuri din 
plastic, nu le aruncaţi! Ele pot fi spălate, refolosite şi 
rezistente la cel puţin 5 folosiri; 

• când vă hotărâţi să înlocuiţi ceva în casă, donaţi lucrurile 
care nu vă mai folosesc, cu siguranţă vor fi bine primite; 

• folosiţi pungi de cadouri din material textil, care vor putea fi 
refolosite, decât unele din hârtie; 

• folosiţi batiste care pot fi spălate în locul şerveţelelor de 
hârtie. 

 
Reciclarea apare atunci când, în loc să le aruncăm, ducem 
materialele refolosibile în locuri unde acestea pot fi 

transformate  fie în acelaşi tip de produs, fie în produse cu totul noi. Prelucrarea unor 
obiecte din materiale reciclate necesită un consum mai redus de energie decât 
prelucrarea lor din materie primă nouă. 
 Aproape orice obiect din casă, şcoală sau loc de muncă ce nu poate fi refolosit, 
ar putea fi reciclat şi transformat în altceva. 
 Aţi fi surprinşi dacă aţi şti câte lucruri se pot obţine dintr-un produs reciclat…o 
sticlă de suc reciclată poate deveni, de exemplu, tricou, pieptene, ladă şi sute de alte 
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produse care mai pot fi refolosite încă ani mulţi. Chiar şi carcasele calculatoarelor 
voastre ar putea fi făcute din plastic reciclat, şi produsele din hârtie pot lua diverse forme 
etc.  

 
 

Reciclarea hârtiei 
Reciclarea hârtiei economiseşte cantităţi uriaşe de lemn, înlăturând pericolul defrişării 
pădurilor. Producerea pe cale naturală a unui m3 de masă lemnoasă necesită cel puţin 
70 ani. O tonă de maculatură înlocuieşte o tonă de celuloză, care se obţine din: 3 – 4 m3 
lemn sau 4000 Kw/h energie sau 250 kg combustibil convenţional sau 26000 litri de apă. 
 
 
Reciclarea plasticului     
Deşi o invenţie a lumii moderne (A. Parkes 1860), plasticul este din ce în ce mai folosit 
la nivel global. Sunt numeroase motivele pentru care este atât de preferat: este uşor, 
impermeabil, nu se sparge. Dar plasticul este produs din compuşi petrolieri şi nu se 
descompune în natură decât după sute şi chiar mii de ani. În fiecare an ajung în apele 
lumii peste 45 000 tone de plastic, omorând mai  mult de un million de păsări şi 
aproximativ 100 000 de mamifere marine. Reciclând o sticlă de plastic este economisită 
suficientă energie pentru funcţionarea unui bec de 60W timp de 6 ore sau a unui 
televizor timp de 20 minute. 

 
Reciclarea sticlei    
Mai avantajos decât reciclarea sticlei este refolosirea acesteia. De aceea o metodă 
câştigătoare este adoptarea sistemului returnabil-garanţie. Astfel, o mare parte din 
ambalaje de sticlă se pot reîmbutelia, scăzând costurile materiilor prime. 
 
Reciclarea sticlei reduce poluarea aerului cu 20% şi pe cea a apei cu 50%. Reciclând o 
sticlă se economiseşte suficientă energie pentru funcţionarea unui bec de 100 W, timp 
de 4 ore 

 
 
Reciclarea aluminiului 
Dintre toate materialele reciclabile, dozele de aluminiu au cel mai mare randament în 
procesul de reciclare. Dacă se reciclează o doză de aluminiu se obţine la final tot o doză 
de aluminiu, salvând o cantitate identică de materie primă. În cazul celorlalte materiale, 
în urma reciclării se înregistrează pierderi fiind mereu necesar un adaos de material brut 
pentru a obţine aceeaşi cantitate de produs final. 

 
Material 
reciclabil 

Avantajele colectării 
diferenţiate în vederea 
reciclării 

Dezavantajele colectării diferenţiate 
în vederea reciclării 

Hârtie  • zilnic sunt utilizate mari 
cantităţi de hârtie, care 
ajung apoi în coşul de 
gunoi 

 
 

• este nevoie de o atenţie mai 
mare acordată containerelor de 
colectare a materialelor pentru a 
nu scădea calitatea hârtiei 

• dacă vine în contact cu apa, 
calitatea materialului reciclabil 
scade  

Plastic • scade volumul 
deşeurilor ce ajung la 

• este voluminos (deşi poate fi 
presat), trebuie spălat  etc. 
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gunoi 

Sticlă  • scade cantitatea 
deşeurilor ce ajunge la 
gunoi 

• sunt puţini agenţi economici  
care valorifică acest material 

Aluminiu • are cel mai bun 
randament în procesul 
de colectare 

 

• colectarea este urmată de încă 
o separare în doze de aluminiu 
şi doze de oţel 
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CAPITOLUL IV – Agricultura  

 
I. Context general 
Agricultura din timpuri străvechi a contribuit la dezvoltarea şi susţinerea omenirii, 
asigurând atât hrana necesară, cât şi conjunctura specifică dezvoltării sociale, 
promovând totodată dezvoltarea celorlalte sectoare (transport, industrie, etc). Terenurile 
agricole ocupă suprafeţe întinse încă din vremuri străvechi, de zeci de generaţii, ca 
urmare a despăduririlor efectuate cu sute şi mii de ani în urmă. 
 
Suprafaţa Europei Centrale acum cca. 2000 de ani era acoperită în mare parte de păduri 
dese: în zonele joase şi de deal dominau pădurile de stejar şi carpen, iar în zonele 
montane cele de molid. De-a lungul cursurilor de apă erau de asemenea întinse păduri 
de luncă, inundate periodic la creşterea nivelului apelor. În Europa Centrală dominau 
pădurile închise, în timp ce în bazinul mediteranean şi teritoriile limitrofe Imperiului 
Roman agricultura era în floare. 
 
După căderea Imperiului Roman, după încetarea migraţiilor şi stabilirea treptată a 
triburilor a urmat un val de despăduriri. În decursul a două secole, teritoriul central 
european s-a transformat în zonă agricolă, în terenuri arabile, ceea a generat şi 
schimbări drastice de climă. 
 
Pădurile au rol de moderator al fenomenelor climatice extreme, păstrând condiţii de 
umezeală şi răcoare la nivelul solului datorită acoperirii cu vegetaţie arborescentă. 
Vegetaţia ierboasă era slab reprezentată la umbra pădurilor închise. Prin tăierea 
pădurilor, solul a fost expus razelor solare, favorizând creşterea plantelor ierboase. În 
această situaţie s-au modificat şi condiţiile climatice: pe aceste suprafeţe dezgolite 
întinse s-a amplificat căldura verii şi s-a resimţit mai accentuat frigul iernii. Aceste 
condiţii climatice au favorizat migraţia numeroaselor specii din stepa sud-estică către 
Europa Centrală. S-au dezvoltat diverse asociaţii vegetale, în funcţie de compoziţia, 
umiditatea şi textura solului, rezultând astfel un  peisaj mozaicat, deosebit de variat. 
 
Peisajul natural a fost a fost modificat de oameni de-a lungul secolelor. Oamenii au 
modelat Natura, însă fără să distrugă frumuseţea peisajului. Mozaicul terenurilor arabile, 
păşunilor, fâneţelor, livezilor, al zonelor umede era caracterizat de armonie şi diversitate 
biologică ridicată, în care aşezările umane erau integrate natural. Peisajul natural s-a 
format de-a lungul secolelor ca o îmbinare armonioasă între forţele vii ale naturii şi 
activităţile umane. 
 
Singurul impediment al acestui peisaj era productivitatea moderată. Terenurile asigurau 
o producţie suficientă populaţiei rurale, dar oraşele (zonele urbane) aflate în continuă 
expansiune solicitau din ce în ce mai multe produse. 

 
II. Agricultura şi mediul 
Populaţia umană a crescut şi continuă să crească vertiginos – în secolul al zecelea era 
de aproximativ 300 de milioane, numărul dublându-se până la începutul anilor 1700. 
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Ultima dublare s-a produs în 40 de ani, populaţia ajungând de la 3 miliarde în 1960 la 
peste 6 miliarde.  
 
Explozia demografică din ultima sută de ani a dus la necesitatea creşterii producţiei 
alimentare şi a productivităţii, care în zilele noastre au un impact enorm asupra mediului. 

● Consumul mondial de cereale s-a dublat din 1970, iar consumul de carne s-a 
triplat faţă de anii ’60. 
Peisajul natural bazat pe gospodării ţărăneşti nu mai era capabil să asigure surplusul 
solicitat de sfera urbană. Schimbarea decisivă s-a produs odată cu utilizarea 
fertilizanţilor minerali şi a utilajelor agricole. Prin aplicarea pe scară largă a 
îngrăşămintelor chimice şi a mecanizării intensive productivitatea a crescut exponenţial 
în decurs de câteva decenii. Tehnologiile agricole moderne au transformat peisajul 
natural mozaicat atât de pitoresc şi recreativ în stepe cu productivitate ridicată, reducând 
diversitatea prin promovarea monoculturilor pe suprafeţe imense.  
 

●În anii ’90 cele mai mari pierderi de habitat şi ecosisteme de pe continent au 
vizat habitatele de bărăgan, zonele umede şi de luncă. 
Mare parte a terenurilor productive de calitate au fost deja exploatate, fermierii din 
diferite zone ale lumii fiind nevoiţi să ocupe terenurile marginale. Astfel degradarea 
terenurilor de calitate, degradarea solului au redus productivitatea agricolă globală cu 
aproximativ 13% în ultima jumătate de secol.  
 
Pe de altă parte terenurile supraexploatate sunt expuse eroziunii cu efecte negative 
multiple. În ţara noastră, conform unor studii din anii ‘90, anual se pierd prin eroziune 
120 milioane tone de sol, din care 107 provin de pe terenurile agricole. Eroziunea este 
răspunzătoare de perturbarea multor căi de comunicaţie, de colmatarea rapidă a unor 
lacuri, de accelerarea inundaţiilor prin ridicarea nivelului albiilor râurilor, etc. 
 
Culturile intensive, monoculturile reprezintă de asemenea o presiune asupra solului, 
afectează vieţuitoarele din ecosistemele agricole, utilizează unilateral resursele solului, 
reprezintă un sistem cu echilibru fragil şi sensibil, care se menţine prin aport sporit de 
energie – îndeosebi din arderea combustibililor fosili. 

 
● În Germania, culturile de porumb în unele regiuni depăşesc 50% din totalitatea 

culturilor, producând probleme serioase mediului. Solul este decopertat, fără vegetaţie 
şase luni pe an, iar plantele tinere sunt intens tratate cu chimicale. Substanţele folosite 
sunt antrenate în sol de unde se înfiltrează în apa freatică. Producţiile mari la hectar 
bazifică intens solul, iar pentru contracararea acestui fenomen se creşte cantitatea de 
îngrăşăminte chimice administrate. Acest lucru poate cauza dispariţia humusului, 
ducând la eroziunea terenului arabil. 

 
Avem nevoie de suprafeţe din ce în ce mai întinse pentru sporirea producţiei. La nivel 
global utilizăm aproximativ 26% din suprafaţa uscatului (cca. 33 milioane kmp) pentru 
culturi agricole şi păşunat, acestea înlocuind o treime din pădurile tropicale şi temperate 
şi un sfert din pajiştile naturale. 

 
Alte 5 milioane de kmp sunt ocupate de zonele urbane, periurbane şi suprafeţe 
construite, şi alte 45 milioane de către infrastructură. Pierderea habitatelor datorită 
transformării ecosistemelor naturale este unul din motivele serioase ale dispariţiei unor 
specii de plante si animale. Transformarea se produce într-un ritm alarmant, zonele 
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construite (îndeosebi zonele periurbane, promovarea conexiunilor dintre localităţi – 
dezvoltarea zonelor metropolitane, etc. ) fiind în continuă expansiune.  
 
În secolul XX, prin dezvoltarea industriei chimice a apărut o gamă foarte largă de 
substanţe chimice cu rol în asigurarea productivităţii crescânde prin promovarea 
agriculturii intensive: erbicide, pesticide, insecticide. Agricultura a “beneficiat” de 
numeroase substanţe chimice dezvoltate în războaiele mondiale (ca produse secundare 
ale dezvoltării gazelor de luptă, substanţe pentru combaterea paraziţilor umani, etc.) 
care ulterior s-au dovedit a fi deosebit de periculoase. 
 

●În 1948 elveţianul Paul Muller a primit premiul Nobel pentru descoperirea DDT-
ului, substanţă utilizată în primii ani şi pentru combaterea paraziţilor umani prin aplicare 
directă. După 20 de ani, s-a decis interzicerea substanţei datorită caracterului toxic şi 
cancerigen. Datorită persistenţei deosebite şi a capacităţii bioacumulative, efectele 
negative pot fi simţite şi după mai multe decenii de la aplicare. 
 
III. Agricultura şi schimbările climatice 
Având rol în intensificarea schimbărilor climatice, agricultura, respectiv agricultura 
intensivă, este responsabilă pentru 14-17% din procentul global de emisii de gaze cu 
efect de seră.  

 
Emisiile provin din utilizarea fertilizatorilor, creşterea animalelor, cultivarea orezului, 
procesele de gestionare a îngrăşămintelor şi arderea câmpurilor şi a deşeurilor agricole.  
 
Fertilizatorii care reprezintă cea mai mare sursă de emisii (38%) din agricultură. 
Cantitatea azotului accesibil plantelor este mult mai ridicat decât nivelul natural, 
dublându-se în ultimii 60 de ani. Surplusul provine din îngrăşămintele chimice, din 
dejecţiile animalelor şi din activităţile umane. Acest surplus are efecte negative asupra 
fertilităţii solului, compoziţiei speciilor din ecosisteme, etc. 

 
Tratamentele chimice (de exemplu pesticidele sau fertilizatorii) pot contribui şi la 
poluarea aerului dacă sunt antrenate de vânturi puternice spre zone învecinate 
(afectând păşuni, zone viticole, pomicole, etc.) 
 
Prin folosirea substanţelor chimice se produce şi poluarea pânzei freatice (conţinut 
ridicat de nitraţi), cu efecte grave asupra sănătăţii, a apelor de suprafaţă – râuri, fluvii, 
care antrenează aceste substanţe şi în mările şi oceanele lumii.  
 
Apa, ca element vital este totodată un factor cheie în agricultură. Din terenurile cultivate, 
17 % sunt irigate şi generează aproximativ 30-40% din producţie, dar multe ţări vor avea 
din ce în ce mai puţină apă pentru agricultură. 
 
Cercetările realizate în cadrul Programului de mediu al Mării Negre (“Black Sea 
Environmental Program”) arată că 58% din totalul de azot şi 66% din totalul de fosfor în 
formă dizolvată din Marea Neagră provine din bazinul Dunării. Mai mult de jumătate din 
cantitatea de fertilizatori din Dunăre provine din agricultură, aproximativ un sfert din 
gospodăriile private şi 10 – 13% din industrie. 

 
Datorită “forţării” productivităţii agricole în multe zone ale lumii se utilizează la irigaţii apa 
râurilor, ducând la scăderea considerabilă a debitelor acestora, mai ales în zonele cu 
ariditate crescută şi chiar la desecarea unor cursuri de apă şi a unor formaţiuni lacustre. 
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Datorită activităţilor umane de intervenţie asupra râurilor ce alimentează lacul Aral, 
suprafaţa şi volumul acestui lac s-a micşorat cu peste o treime în ultimele decenii. 
Suprafaţa Lacului Ciad a scăzut de la cca. 90.000 kmp la mai puţin de 5000 kmp.  
 
În SUA sistemul alimentar utilizează peste 17% din producţia anuală de energie (6% 
pentru producţia agricolă, 6% prelucrare, ambalare, 5% transport, preparare), 
însemnând un consum de cca. 1500 l combustibil pe cap de locuitor pe an. 

 
Un european generează aproximativ 8 tone de gaze cu efect de seră într-un an, iar o 
persoană dintr-o ţară în curs de dezvoltare produce 2 tone, cantităţi la care contribuie 
semnificativ şi agricultura intensivă – prin utilizarea combustibilului fosil în cantităţi mari 
la maşinile şi utilajele folosite la arat, recoltarea produselor, transport, aplicarea 
pesticidelor, erbicidelor, etc.  
 
Creşterea animalelor – acest sector este responsabil pentru 31% din emisiile din 
agricultură. Metanul (CH4) este un produs secundar rezultat în urma digestiei 
rumegătoarelor, în special bovine. Vacile, bivolii, oile, caprele şi cămilele sunt 
responsabile pentru majoritatea emisiilor de metan produse. Metanul este emis atunci 
când îngrăşămintele nu sunt depozitate într-un mediu suficient de oxigenat, conducând 
la descompunere anaerobă, în timp ce azotul din îngrăşământul animalier şi din urină 
încurajează nitrarea şi denitrarea. 
 
Culturile de orez pe terenuri umede emit 11% din totalul de emisii din agricultură. În 
terenurile inundate pentru cultivarea orezului, materiile organice nu se pot descompune 
în prezenţa oxigenului (astfel are loc descompunerea anaerobă) şi prin urmare se 
produce metan. Gradul de emisii din culturile de orez este dependent de practicile 
specifice de management al apei şi de calitatea materiilor organice implicate în 
descompunere. Aproape 90% din emisii provin din China şi Asia de Sud-Est. 
 
Procesele de gestionare a îngrăşămintelor, inclusiv transportul, depozitarea şi tratarea 
îngrăşământului animalier, cauzează 7% din emisiile din agricultură.  
 
Arderea câmpurilor şi a reziduurilor agricole, precum şi managementul neadecvat al 
terenurilor şi al biomasei, care afectează negativ depozitele de carbon natural, contribuie 
la alte emisii din agricultură (13% din emisiile acestui sector).  
 
Sectorul agricol este de asemenea responsabil în mod indirect pentru emisiile din alte 
sectoare. Agricultura este un factor cheie ce conduce la modificarea utilizării terenurilor 
cum ar fi defrişarea, care generează emisii. Mai mult, producţia de fertilizatori, folosirea 
utilajelor agricole ce necesită resurse energetice şi transportul resurselor şi produselor 
agricole conduc la emisii din sectoarele industrial, energetic şi de transport.  
 
Emisiile din agricultură au crescut cu 10% între 1990 şi 2000, majoritatea provenind din 
sporirea emisiilor de către alte surse agricole (cum ar fi arderea reziduurilor agricole). Se 
aşteaptă ca emisiile agricole să ajungă la aproximativ 30% până în 2020; se aşteaptă ca 
aproape două treimi din acestea să provină din Africa, America Latină şi China. În jur de 
jumătate din emisiile prevăzute se vor produce din utilizarea fertilizatorilor pe terenurile 
agricole. Nu s-au făcut încă estimări privind emisiile agricole până în 2050. În anii trecuţi, 
ţările dezvoltate au fost responsabile pentru o mare parte a emisiilor din agricultură: de 
la 60% în 1990, la 75% în 2000, respective la 80%, după cum se prevede până în 2020.  
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Creşterea veniturilor şi a populaţiei sunt factorii cheie care determină creşterea emisiilor 
din agricultură. Spre exemplu, între 1983 şi 2003, populaţia globală a crescut cu 35%, 
PIB  (Produs Intern Brut) la nivel mondial cu 90% şi producţia agricolă globală cu 52%9.  
 
De asemenea, cum statele dezvoltate au devenit tot mai bogate, cererea de carne va 
creşte astfel încât numărul animalelor crescute se va dubla până în 202010. Procesul de 
creştere a animalelor este asociat cu mai multe emisii decât alte sectoare agricole. De 
exemplu, se aşteaptă ca emisiile rezultate în urma creşterii animalelor (fermentarea 
enterică) din China să se tripleze între 1990 şi 202011. 
 
Creşterea productivităţii din agricultură este un alt factor ce duce la creşterea emisiilor. 
În ultimii 40 de ani, arealul agricol global a crescut cu 10%, dar, măsurat pe cap de 
locuitor, terenurile agricole au scăzut12. Se aşteaptă ca această tendinţă să se menţină 
pentru că avem la dispoziţie o capacitate de teren agricol limitată (doar 11% din terenul 
global poate fi cultivat fără îmbunătăţiri, cum ar fi irigarea13).  
 
Pe lângă asta, agricultura va avea competiţie din partea altor potenţiale utilizări ale 
terenului, cum ar fi creşterea culturilor organice. Acest lucru va crea necesitatea 
intensificării producţiei, utilizând tot mai multe resurse cum ar fi fertilizatorii. De exemplu, 
în Asia, folosirea fertilizatorilor sintetici pe bază de azot a crescut, iar emisiile de N2O au 
crescut până la aproximativ 250%.14 Cererile pentru o mai mare producţie şi 
comercializarea sporită a acesteia în Asia şi America Latină15 pot face să crească 
emisiile de CO2 din consumul de electricitate şi alte energii.  
 
În România, în ultimul deceniu ca urmare a activităţilor umane destructive (defrişări 
masive de păduri , distrugerea perdelelor forestiere de protecţie, micşorarea suprafeţelor 
pădurilor din zona de câmpie, etc.) şi pe fondul schimbărilor climatice, s-au extins 
procesele de uscăciune. Procesele de degradare a terenurilor cunosc o extindere şi o 
intensificare alarmantă. 
 
Conform unor studii recente, analiza datelor meteorologice (provenite de la staţiile 
meteorologice situate în sud-estul ţării) din ultima sută de ani, Dobrogea, estul 
Munteniei, sudul Moldovei şi zonele aferente acestora sunt potenţial afectate de 
deşertificare (cca 3 milioane ha, dintre care cca 2,8 milioane terenuri agricole, 
reprezentând cca 20 % din suprafaţa agricolă)16. 
 
Deşertificarea este cauzată atât de fenomenele extreme şi persistente, cum este seceta, 
cât şi de activităţile umane, prin supraexploatarea ecosistemelor vulnerabile şi sensibile 
din spaţiul geografic în general şi zonele aride în special. 
 

                                                
9 FAOSTAT (2006) 
10 IPCC(2001) 
11 EPA  
12 FAOSTAT (2006) 
13 FAO (2003) 
14 Mosier şi Zhu (2000) 
15 EPA (în cele ce urmează) 
16 Mihaela Mănescu, Mihaela, Necesitatea măririi suprafeţei împădurite pentru combaterea 
deşertificării, degradării terenurilor şi secetei 
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Prin transformarea peisajului natural în stepe, s-au intensificat şi perioadele cu secetă 
persistentă, fenomen natural obişnuit pentru climatele de stepă şi silvostepă. Ca efect al 
accentuării fenomenului de secetă şi aridizare îl constituie scăderea producţiilor agricole. 
 
Seceta si temperaturile excesiv de ridicate s-au accentuat după desecările masive din 
ultimul secol din Lunca şi Delta Dunării. Semnele deşertificării sunt vizibile în mai multe 
zone din nordul Dobrogei. Zeci de mii de hectare ocupate în urmă cu peste un secol de 
păduri au rămas fără vegetaţie. Terenurile agricole s-au degradat şi dacă nu vor fi luate 
măsuri reale, aridizarea se va accentua, terenurile pierzându-şi productivitatea. 

 

             
 
 
 
IV. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
Este posibil totuşi să crească producţia agricolă şi să se reducă în acelaşi timp emisiile, 
prin aplicarea unor practici agricole durabile. 
 
Agricultura poate contribui la atenuarea schimbărilor climatice pe două fronturi.  

 
În primul rând, se urmăreşte îmbunătăţirea practicilor de reducere a numărului de emisii 
generate de activităţile agricole şi anume printr-o îmbunătăţire a procesului de fertilizare, 
alimentaţie adaptată a animalelor, reformarea sectorului de lactate, diminuarea 
transportului materiilor prime, produselor şi tehnicii, printr-o mai bună gestionare a 
solurilor pentru conservarea carbonului organic, mai ales în zone mai înalte, şi prin 
minimizarea tehnicilor de cultivare, ceea ce conduce la diminuarea consumului de 
combustibili fosili.  
 
În al doilea rând, culturile pot fi folosite ca importantă sursă de energie, astfel 
reducându-se emisiile de dioxid de carbon. Pentru a modera schimbările climatice, este 
vital să crească eficienţa energetică şi să se dezvolte noi surse de energie regenerabilă. 
Biomasa, ca energie regenerabilă, are capacitatea de a ajuta la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră.  
 
Cu toate acestea, este foarte important ca propunerile privind biomasa să contribuie în 
mod real la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi să nu afecteze alte priorităţi 
legate de mediu, cum ar fi aspectele ce privesc biodiversitatea, apa şi peisajul. Mai mult, 
este necesară recunoaşterea ştiinţifică a faptului că utilizarea bioenergiei este la fel de 
eficientă ca utilizarea combustibililor, fără a afecta mediul. 
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Prin comparaţie cu alte sectoare, s-au făcut relativ puţine eforturi pentru reducerea 
emisiilor din sectorul agricol. Pentru a reduce emisiile  provenite din agricultură se pot 
utiliza următoarele metode: 

 
§ Emisiile de metan din orez pot fi diminuate prin reducerea gradului de 

descompunere în condiţii anaerobe. Acest lucru este realizabil, dacă se utilizează 
mijloace precum irigarea controlată şi o mai bună gestionare a îngrăşămintelor. În 
următorii zece ani, exploatarea unor variante de cultivare mai noi şi mai productive poate 
şi ea contribui la reducerea emisiilor de metan.  
§ Emisiile de oxid de azot din fertilizatori pot fi reduse printr-o utilizare mai eficientă 

a fertilizatorilor.  
§ Emisiile de metan din creşterea animalelor pot fi diminuate prin utilizarea unor 

nutrienţi suplimentari, utilizarea unor forme alternative de hrănire (cum ar fi hrănirea în 
cantităţi mai mici, dar mai dese) şi a cercetărilor privind diferite rase de animale.  
§ Emisiile de metan de la îngrăşăminte pot fi reduse trecând la practici de 

gestionare a reziduurilor care favorizează depozitarea aerobă. Ca o alternativă, captarea 
emisiilor de metan prin depozitarea reziduurilor în spaţii aerobe poate fi o modalitate 
foarte bună de a reduce emisiile, pentru că metanul (biogaz) poate fi folosit ca sursă de 
energie (vezi Capitolul 1)17. 
§ Stoparea arderii reziduurilor agricole va reduce emisiile de metan şi N2O din 

această practică.  
 

Contribuţia agriculturii la schimbările climatice poate fi de asemenea diminuată prin 
reducerea efectelor pe care le are asupra emisiilor din sectoarele energetice, industriale 
şi de transport. De exemplu, utilajele mai performante şi o utilizare mai eficientă a 
fertilizatorilor vor reduce emisiile din sectorul energetic şi industrial.  
 
De asemenea, informarea consumatorilor în privinţa hranei lor şi a distanţei pe care a 
trebuit transportată pentru a ajunge la ei ar putea să le schimbe preferinţele către 
achiziţionarea produselor locale şi astfel să reducă emisiile din sectorul de transport.  
 
Şi subprodusele agricole pot ajuta la reducerea emisiilor. Astfel, biomasa poate fi 
utilizată direct în agricultură ca fertilizator, sau ca sursă de energie pentru sectorul 
energetic, industrial sau de transport. Biomasa din reziduurile animaliere poate fi şi ea 
utilizată ca sursă de energie. Subprodusele agricole pot de asemenea să furnizeze 
resurse bazate pe combustibil fosil pentru industriile chimice, farmaceutice, de 
manufactură şi de construcţii.  
 
În România datele climatice din ultimul secol indică o încălzire progresivă a atmosferei 
concomitent cu reducerea cantităţilor de precipitaţii. Acestea au devenit factori limitativi 
pentru creşterea, dezvoltarea şi productivitatea culturilor din anumite zone geografice 
ale ţării. Cea mai eficientă metodă de prevenire şi combatere a fenomenului de 
deşertificare este extinderea suprafeţelor împădurite prin crearea de reţele de perdele 
forestiere de protecţie, a unor  cordoane arboricole concomitent cu o gospodărire 
raţională a resurselor naturale. 
 
Sfaturi utile: 
Nu renunţaţi la agricultura tradiţională! Utilizaţi resursele naturale în aşa fel, încât să 
asiguraţi conservarea speciilor originale din zona respectivă (pajişti naturale, tufărişuri, 

                                                
17 ECI 2002 
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zone umede, etc.). Mecanizarea excesivă, automatizarea şi/sau promovarea 
monoculturilor pe suprafeţe mari reduc biodiversitatea ecosistemelor agricole. Promovaţi 
culturile alternative (asolamentele) în gospodării, pentru folosirea optimă a spaţiului şi a  
utilizării resurselor solului.  
 

 
 
Consumaţi alimente de sezon, cultivate local sau în regiunea în care locuiţi! Este 
mai bine pentru mediu, pentru natură, căci cultivarea în agro-ecosisteme artificiale sau 
în sere/solarii încălzite necesită un consum imens de energie. Pe de altă parte la 
transportul alimentelor dintr-o parte a lumii în alta cu avionul, emisiile de dioxid de 
carbon sunt de 1700 ori mai mare decât în cazul transportului cu camionul la distanţe de 
50 km18. 
 
Consumaţi mai multe vegetale! La producţia de carne, îndeosebi în cadrul 
crescătoriilor industriale de animale, rezultă emisii deosebit de mari de dioxid de carbon 
şi metan şi se utilizează multă apă. Rumegătoarele, de exemplu bovinele sau ovinele, 
produc în urma digestiei mari cantităţi de metan. 
 
Evitaţi chimicalele! Din ce în ce mai mulţi oameni sunt nevoiţi să bea apă contaminată 
cu nitraţi din cauza utilizării îngrăşămintelor chimice care contaminează solul şi apele 
freatice. Urme ale pesticidelor sau erbicidelor pot apărea de asemenea în apa 
consumată (ex.: produsul numit Atrazine folosit la producţia de porumb). La cultivarea 
alimentelor în gospodării proprii evitaţi pe cât posibil îngrăşămintele chimice, fertilizarea 
solului putând fi asigurată şi cu îngrăşăminte naturale. În plus, nu se distruge „vitalitatea” 
solului şi capacitatea naturală de regenerare (refacere). 
 
Utilizaţi resturile biodegradabile - compostaţi! Dacă îngrăşămintele animaliere nu 
sunt depozitate corespunzător reprezintă o sursă de poluare, metanul fiind emis în 
condiţiile în care nu se asigură un mediu suficient de oxigenat. Utilizate corespunzător, 
adică aplicate ca atare pe sol – în funcţie de tipul îngrăşământului sau în amestec cu 
alte resturi vegetale, cu rumeguş, cenuşă de lemn (prin procesul de descompunere: 
„compostare”), resturile biodegradabile reprezintă un fertilizator natural pentru sol şi se 
evită producerea gazelor cu efect de seră. 
 
 

                                                
18 Sursa: http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_hu.htm 
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CAPITOLUL V – PĂDURILE  

 
I.  Context general 
Pădurile acoperă aproximativ 3 870 milioane de hectare, reprezentând cca. 30% din 
suprafaţa terestră a globului. Pădurile tropicale şi subtropicale reprezintă 56% din 
păduri, iar cele temperate şi boreale 44% (FAO, 2001). 
 
În ultimii 8 000 ani, aproximativ 45% din suprafaţa împădurită a globului a dispărut, mai 
ales prin defrişările din ultimul secol. Procesul de despădurire globală continuă într-un 
ritm fără precedent (FAO, 2001), aşa încât numeroase specii de animale şi plante au 
dispărut pentru totdeauna, împreună cu habitatele lor forestiere. Între 1990 şi 2000,  
pierderile de suprafaţă împădurită sunt estimate la 5% din totalul pe glob, cu un ritm 
mediu de 14 milioane de hectare pe an. Defrişările au loc mai ales în pădurile tropicale - 
cel mai valoros rezervor de biodiversitate, cu funcţii importante în raport cu clima, şi în 
pădurile boreale, care se regenerează foarte încet.  Deşi suprafaţa împădurită din 
Europa a crescut faţă de anii trecuţi, multe păduri sunt exploatate mai intens decât 
înainte. 
 
Teritoriul României, în vremuri preistorice, era acoperit cu vegetaţie forestieră în 
proporţie de 70 – 80 %. Odată cu dezvoltarea societăţii umane, suprafaţa acoperită de 
păduri s-a redus treptat, ajungându-se astăzi la un procent de împădurire de cca 26-
28%. 
 
Despăduririle şi degradarea pădurilor sunt recunoscute ca una din problemele ecologice 
severe cu care se confruntă umanitatea, cu consecinţe ecologice devastatoare şi cu 
efecte economice de lungă durată. 
 
În perioada 1980-1995 au fost tăiate peste 200 milioane ha de păduri la nivel global, 
păduri, care ar fi asimilat peste 2,8 gigatone de dioxid de carbon. Conform estimărilor 
reale, până în 2050 vor fi distruse cca. 660 milioane ha de pădure la nivel mondial, iar 
până în 2100 vor dispărea ¾ din pădurile tropicale – contribuind alarmant la creşterea 
emisiilor globale de dioxid de carbon. 
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.Figura 16: Situaţia pădurilor pe glob 
 
Creşterea populaţiei şi a sărăciei din zonele rurale intensifică presiunea asupra 
pădurilor, transformându-le în terenuri agricole sau exploatându-le pentru beneficii de 
scurtă durată. Cu mici excepţii, sărăcia şi veniturile reduse sunt caracteristice în ţările cu 
rata ridicată a despăduririlor. În zonele unde productivitatea terenurilor agricole este 
scăzută, populaţia rurală se bazează pe păduri, ca singure surse de subzistenţă. Deşi 
multe comunităţi rurale au dezvoltat forme durabile de utilizare a resurselor, foarte multe 
sunt obligate să utilizeze resursele în mod destructiv, cu beneficii de scurtă durată. 
 
Consumul global şi piaţa care îl deserveşte sunt motorul economiei globale. Cea mai 
bogată categorie, reprezentând 20% din populaţie consumă 85% din resursele lumii, iar 
nivelul consumului continuă să crească. Piaţa este deseori efemeră, descurajând 
investiţiile de lungă durată în utilizarea prudentă a resurselor şi încurajează acţiunile cu 
beneficii pe termen scurt, adoptând tactica: ”După mine, potopul!”. 
 
Exploatarea masei lemnoase este considerată cauza principală a pierderii pădurilor, atât 
din zona temperată cât şi cea tropicală. Chiar dacă comerţul internaţional cu materiale 
lemnoase constituie doar 2% din lemnul extras din păduri, comerţul global cu substanţe 
lemnoase de calitate şi cererea crescândă de celuloză pentru hârtie reprezintă interese 
majore ce accentuează fenomenul de despădurire.  
 
II. Pădurile şi mediul  
Fiind cel mai complex sistem ecologic terestru, pădurea reprezintă însă şi un factor 
principal de protecţie a mediului şi de menţinere a echilibrului ecologic. Pădurile din 
toată lumea aduc numeroase beneficii importante. Adăpostind peste jumătate din 
speciile care trăiesc pe pământ, pădurile contribuie la conservarea diversităţii biologice. 
Ele contribuie semnificativ la reglarea căderilor de precipitaţii locale şi regionale. 
Reprezintă totodată un factor stabilizator pentru agricultura unei regiuni, distrugerea/ 
deteriorarea pădurilor având influenţe negative majore şi asupra agriculturii. 

 
• ”O ţară devine cu atât mai săracă în apă cu cât se defrişează mai multe 

păduri”.(Buffon) 
• “Ruina pădurilor ar însemna ruina agriculturii şi ruina agriculturii ar însemna ruina 

civilizaţiei” (Gh. Ionescu Şişeşti) 
• “Pădurile trebuie considerate ca adevăraţi plămâni ai agriculturii”. (Ferdinand I) 
• “Câmpia se apără la munte” (zicală populară) 

Păduri vechi distruse 

20% din pădurile vechi au rămas intacte 
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Pe de altă parte, pădurile sunt surse esenţiale de hrană, apă curată de băut, aducând şi 
enorme avantaje estetice, spirituale şi de agrement pentru milioane de oameni, 
contribuind la menţinerea stării de sănătate. 

• Un hectar de pădure de fag poate reţine din atmosferă cca. 50 t de praf şi 
asigură circuitul a 30 mc de apă într-o zi călduroasă de vară. 

 
În ultimele două decade s-a remarcat o deteriorare mai amplă, mai accentuată a 
pădurilor din Europa. Arborii îşi pierd frunzele şi/sau se decolorează din cauza poluării 
atmosferice, care deseori nu respectă graniţele ţărilor. Concentraţiile ridicate de dioxid 
de sulf şi oxizi de azot au efecte directe asupra arborilor prin ploile acide, dar şi indirecte 
prin stresul chimic (reducerea nivelului de potasiu şi ioni de magneziu) cauzat de solul şi 
apele freatice încărcate cu aceste substanţe. În ultimii zece ani numărul arborilor cu 
afecţiuni foliare moderate sau severe s-a dublat. 
 
 

                    
 
Consecinţele economice şi sociale ale despăduririlor deseori au impact multiplu şi 
devastator de lungă durată. Prin distrugerea pădurilor, toate potenţialele venituri şi locuri 
de muncă care derivă din gospodărirea durabilă a pădurilor vor dispărea. Cea mai 
iminentă consecinţă ecologică a despăduririi este reducerea biodiversităţii, cu dispariţia 
diverselor specii de plante şi animale, multe încă nedescrise ştiinţific. Din punct de 
vedere economic, reducerea biodiversităţii periclitează potenţiala bază viitoare a 
dezvoltării umane.  
  
Starea pădurilor în România 
În România, funcţionalitatea multiplă a pădurilor este consemnată încă din 1881 în 
primul Cod silvic, fiind introdusă şi noţiunea de “pădure de protecţie” (1910).  
 
Pădurile din ţara noastră se clasifică în două grupe funcţionale: 

1. păduri cu funcţii speciale de protecţie (grupa 1), în care se regăsesc pădurile cu: 
- funcţii de protecţie a apelor 
- funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor 
- funcţii de protecţie contra factorilor climatici şi industriali dăunători 
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- funcţii de recreare 
- de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier 

 
      2. păduri cu funcţii de producţie şi protecţie                
 
În 1998, ing Viorel Giurgiu (ICAS Bacău) remarca starea nesatisfăcătoare a pădurilor din 
România: “Faţă de relief şi de climă, ar trebui să avem minimum 40-45% pădure - divers 
structurată şi viguroasă, uniform repartizată în teritoriu, şi avem doar 26%. Suntem în 
urma Bulgariei, care are 34%, a Slovaciei - 38%, a fostei Iugoslavii - 37%, a Austriei - 
47%. Neconvenabilă este nu numai proporţia, ci şi structura - simplificată,sărăcită, 
starea de sănătate - simţitor redusă, răspândirea neuniformă : 60% la munte, 32% la 
deal, 8% la câmpie (în sectorul de silvostepă şi stepă - abia 4%). Din acest motiv 
pădurea românească nu mai are azi nici productivitatea, nici capacitatea de protecţie a 
mediului de altădată. Inundaţiile catastrofale din 1970 şi 1975, din 1991, cu gravitate 
maximă în judeţul Bacău,  au dovedit cât de mult s-a redus capacitatea de protecţie 
hidrologică a pădurilor noastre. Secetele excesive din ultimele decenii demonstrează 
scăderea efectului de protecţie climatică.  

 
În conformitate cu raportarea statistică SILV 1, pădurile României ocupau la data de 
31.12.2005 suprafaţa totală de 6.390.536 ha, reprezentând aprox. 26 % din teritoriul, 
fiind în creştere faţă de anul 2004, cu peste 8000 ha. Deşi a crescut suprafaţa 
împădurită, procentual atinge doar 26,7%, raportat la suprafaţa ţării, iar fenomenele 
meteorologice extreme (inundaţii, secetă) au frecvenţă mai mare (inundaţiile 
devastatoare din 2005 – judeţul Timiş, etc). 

 
Se impune conservarea pădurilor naturale, gospodărirea adecvată a acestora şi 
creşterea suprafeţei împădurite (prin împăduriri cu specii autohtone). Unul din 
obiectivele pe termen lung ale sectorului forestier (Plan Naţional Strategic al României) 
este extinderea suprafeţei de pădure de la procentul de aprox. 27%, existent în prezent, 
până la aproximativ 32%. Ponderea pădurilor în suprafaţa totală a ţării este de 26,7% 
faţă de media europeană de cca. 35%. Suprafaţa de pădure pe cap de locuitor de 0,25 
hectare în România este sub media europeană, de 0,35 hectare (locul 10). 

 
România este una din puţinele ţări din Europa care încă mai deţine păduri virgine – 
aproximativ 300.000 ha, majoritatea localizate în zona montană. Toate pădurile prezintă 
multiple valori de mediu, constituie habitate ale vieţii sălbatice, asigură protecţia 
bazinelor hidrografice torenţiale, îndeplinesc multiple funcţii de protecţie, prezentând şi o 
valoare socială deosebită. Acolo unde aceste valori sunt considerate a fi de o importanţă 
excepţională, pădurea poate fi definită ca având valori ridicate de conservare. Până în 
noiembrie 2005, 1 milion de ha de pădure au fost certificate în România ca fiind păduri 
cu valori ridicate de conservare (Plan Naţional Strategic al României). 
 
III. Pădurile şi schimbările climatice 
Referitor la schimbările climatice, pădurea trebuie privită din două aspecte: 

1. factor stabilizator, prin producţia enormă de oxigen, capacitatea de asimilare a 
dioxidului de carbon şi stocare a carbonul în biomasa forestieră şi în humus. 

Ca depozite globale importante de carbon, pădurile joacă un rol fundamental în 
influenţarea climei Pământului. Plantele şi solurile din păduri ocupă un rol important în 
ciclul global al carbonului prin reţinerea dioxidului de carbon în fotosinteza şi eliberarea 
lui prin respiraţie. Deşi reţinerea de carbon prin fotosinteză descreşte la un moment dat 
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pe măsură ce copacii îmbătrânesc, pădurile mature continuă să reţină carbonul în 
biomasa lor. 
 
Anual, pe glob, covorul vegetal (păduri, culturi agricole, ierburi) produce peste 23 
miliarde tone oxigen, peste 60% din acesta fiind produs de păduri. În ţara noastră, 
covorul vegetal produce 40 milioane tone de oxigen anual. În zilele călduroase, un 
hectar de pădure elimină 180-200 kg oxigen şi consumă 220-280 kg dioxid de carbon. 
Un hectar de pădure într-o perioadă de vegetaţie produce în medie 5,9-16,8 t oxigen şi 
asimilează 5,4-15,3 t dioxid de carbon (cantitate de CO2 egală cu cea eliminată în 
acelaşi timp de 200 de persoane) 
 
●  de la stabilizarea atmosferei (acum cca. 400 milioane de ani) până în sec. XVIII 
conţinutul dioxidului de carbon în atmosferă era de 250 ppm, de la începutul 
industrializării până la începutul sec. XX a atins 300 ppm, iar în anul 2000 era de 360 
ppm, cu tendinţe de creştere alarmantă, datorată printre altele şi despăduririlor masive. 
 

2. parte vătămată a schimbărilor climatice, prin pierderi şi degradări cauzate de 
fenomenele meteorologice extreme, schimbările temperaturii, schimbările în 
regimul precipitaţiilor (seceta, aridizarea sau precipitaţiilor de mare intensitate în 
timp relativ scurt) etc. 

 
Schimbările climatice au şi vor avea efect la rândul lor şi asupra stării pădurilor. O 
pădure cu structură simplă, cu număr de specii (de arbori) redus, cu vârste relativ 
identice, se adaptează mai greu la schimbările produse, în timp ce o  pădure naturală 
sau cvasinaturală cu biodiversitate ridicată, compusă din numeroase specii de vârste 
diferite, poate contracara mai uşor efectele adverse ale fenomenelor meteorologe 
extreme cauzate de schimbările climatice. 
 
În Alaska este din ce în ce mai întâlnit fenomenul “pădurilor bete”: înclinarea arborilor 
datorită dezgheţării stratului de sol îngheţat (permafrost). 
 
În Germania – unde coniferele au pondere ridicată datorită considerentelor economice 
(60% din totalul pădurilor) - s-a constatat afectarea pădurilor încă din anii 70- 80, şi în 
zonele relativ nepoluate, aflate la distanţe mari de sursele de poluare industrială. În 
sudul Germaniei cca. 90% din efectivul de brad este afectat şi parţial distrus. 
Aproximativ 2,5 milioane ha de pădure din Germania sunt periclitate datorită poluării, dar 
şi a schimbărilor climatice (fenomene meteorologice extreme, vânturi puternice care 
antrenează şi poluanţii la distanţe mari, modificări în circuitul apei, etc.).  
 
Însă, în multe părţi ale lumii, pădurile sunt defrişate rapid în scopuri de agricultură sau 
pentru păşuni, sunt utilizate şi exploatate în mod abuziv şi degradate de incendiile 
produse de oameni.  
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Figura 17: Defrişările – reprezentare schematică 
 
Anual se pierde 1-5% din suprafaţa pădurilor din cauza secetei prelungite şi a aridizării 
climei în anumite zone ale globului, care favorizează uscarea pădurilor. Prin arderea lor 
se elimină în atmosferă miliarde de tone de dioxid de carbon, în timp ce se reduce 
suprafaţa care înainte de incendiu era producătoare de O2  şi asimilatoare de CO2. 
 
În Africa rata defrişărilor pentru obţinerea de terenuri agricole este alarmantă, solul 
dezgolit fiind fertil doar 4-6 ani. Astfel, sunt defrişate noi suprafeţe, iar cele neproductive 
sunt abandonate şi degradate în continuu de eroziune. Despăduririle accentuează 
schimbări climatice, cauzând secetă în unele zone şi inundaţii în alte regiuni.  
 
Când pădurile sunt defrişate, carbonul stocat de ele este eliberat înapoi în atmosferă, 
contribuind astfel la intensificarea fenomenelor schimbărilor climatice. Defrişările 
pădurilor tropicale sunt responsabile pentru aproximativ 20% din emisiile totale de dioxid 
de carbon cauzate de om şi sunt o cauză esenţială care duce la dispariţia speciilor trăind 
în aceste păduri: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 18: Emisiile anuale globale generate de defrişări, comparativ cu arderea 
combustibililor fosili. Sursa: IPCC; Departamentul pentru Energie al Statelor Unite ale 
Americii.  
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IV. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: 
 

Pentru moderarea schimbărilor climatice se impune scăderea emisiilor de gaze cu 
efect de seră şi creşterea suprafeţelor împădurite (atât cantitativ cât şi calitativ 
prin gospodărire adecvată). 

 
Moderarea schimbărilor climatice se leagă de capacitatea de stocare-captare a 
dioxidului de carbon (CO2) de către păduri. Prin procesul fotosintezei vegetaţia utilizează 
CO2,  înglobând carbonul în structura plantelor. Dacă pădurile sunt gospodărite durabil, 
nu se va perturba ciclul carbonului, evitând disproporţii între cantităţile de CO2 înglobat şi 
degajat în atmosferă. 

 
Pentru conservarea şi protejarea pădurilor, practicile de gospodărire trebuie să 
utilizeze cât mai bine structurile şi procesele naturale şi să folosească măsuri 
biologice preventive ori de câte ori este posibil şi cât de mult permite economia, 
pentru a întări sănătatea şi vitalitatea pădurilor.   

 
Dezvoltarea plantaţiilor din specii cu creştere rapidă nu poate contracara emisiile 
rezultate din arderea combustibililor fosili şi sistemul de subvenţionări pentru astfel de 
plantaţii este în detrimentul împăduririlor cu specii autohtone cu creştere lentă. 
Beneficiile economice provenite din plantaţiile cu creştere rapidă sau exploatarea în 
orice condiţii a masei lemnoase din pădurile autohtone sunt mult mai reduse decât 
beneficiile obţinute în urma conservării pădurilor prin asigurarea proceselor naturale. 

 
Monoculturile de producţie, cu exploatabilitate la vârste tinere (8-15 ani) au importanţă 
economică înainte de cea ecologică, capacitatea de reţinere a dioxidului de carbon fiind 
mult mai redusă ca la pădurile naturale. La subvenţionarea plantaţiilor trebuie să fie 
luate în calcul şi aceste aspecte, astfel din punct de vedere al reducerii emisiilor de gaze 
cu efect de seră, o monocultură/plantaţie este mult mai ineficientă decât o pădure cu 
biodiversitate ridicată. Subvenţiile sunt indicate în cazul creşterii pădurilor naturale, cu 
compoziţie variată, biodiversitate ridicată, cu specii autohtone (endemice), cu creştere 
lentă – care îşi dovedesc rentabilitatea economică într-un interval mai lung de timp . 
 
Existenţa unei diversităţi genetice, specifice şi structurale adecvate întăreşte stabilitatea, 
vitalitatea şi rezistenţa pădurilor la factori de mediu adverşi şi duce la creşterea rolului 
pădurilor în diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, contribuind astfel la 
moderarea schimbărilor climatice.  
 
Pădurile naturale, caracterizate prin complexitate şi diversitate crescută, prezintă o stare 
de maximă stabilitate, iar ecosistemele forestiere naturale sau cvasinaturale manifestă o 
continuă tendinţă de maximizare a stabilităţii şi implicit a polifuncţionalităţii lor. (Muja, S., 
1994).  
 
Sfaturi utile: 
Evitaţi risipa de hârtie! Înainte de a lista un document sau un e-mail, gândiţi-vă dacă 
este neapărat nevoie de forma tipărită. Un cetăţean european “consumă”  cca. 20 kg de 
hârtie lunar, în condiţiile în care pentru obţinerea unei tone de hârtie se consumă aprox. 
2 t de material lemnos, 420 mc de apă, 720 kW energie, 180 kg calcar, 87 kg sulf, 6 tone 
de aburi şi 60 kg clor.  
 
Colectaţi şi reciclaţi hârtia! Prin colectarea selectivă a deşeurilor se pot recupera 
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cantităţi considerabile de materiale din diverse categorii, economisind materii prime, 
reducând presiunea asupra naturii. Colectarea selectivă a hârtiei – atât la nivel de 
gospodării cât şi instituţii – poate evita reducerea suprafeţelor împădurite, contribuind la 
diminuarea emisiilor de dioxid de carbon. O tonă de hârtie reciclată se obţine din 
aproximativ 1,15 tone hârtie (ziare), 300 kW energie, 100 mc apă şi 3 tone de aburi. 
 
Captarea emisiilor de metan prin depozitarea reziduurilor în spaţii aerobe poate fi o 
modalitate foarte bună de a reduce emisiile, pentru că metanul (biogaz) poate fi folosit 
ca sursă de energie. Astfel biomasa (de origine vegetală şi animală) poate fi utilizată 
direct în agricultură ca fertilizator, sau ca sursă de energie pentru sectorul energetic, 
industrial sau de transport. 
 
Nu ardeţi vegetaţia! Arderea miriştii, a câmpului, a reziduurilor agricole precum şi a 
pădurilor contribuie semnificativ la emisii de gaze cu efect de seră (reprezintă 
aproximativ 13% din emisiile sectorului agricultură). Pe lângă poluare, focul poate 
distruge vietăţile din zonele incendiate, reducând biodiversitatea şi contribuind la 
eliminarea unor specii sensibile. 
 
Când cumpăraţi mobilă sau alte produse din lemn, asiguraţi-vă că provin din surse 
silvice adecvate! Produsele cu etichete FSC (www.fsc.org) sau PEFC (www.pefc.org)  
corespund acestor cerinţe. Gospodărirea neadecvată a pădurilor contribuie la 
degradarea/distrugerea  pădurilor, aceasta fiind responsabilă pentru 20% din emisiile de 
dioxid de carbon. Aici intră şi incendiile de pădure, care reprezintă o sursă de emisii de 
dioxid de carbon, împiedicând/stopând capacitatea de captare a dioxidului de carbon.  
 
Ocrotiţi pădurea! Protejarea şi gospodărirea adecvată a pădurilor sunt indispensabile 
pentru viaţa şi sănătatea populaţiei umane. Pădurea este un ecosistem cu multiple 
funcţii: funcţie climatică, hidrologică, de conservare a solului, a biodiversităţii, 
economică, etc. (Funcţia economică nu poate subordona celelalte funcţii vitale!).  

             
 
Plantaţi arbori! Un arbore produce anual în medie 170 kg oxigen, necesarul anual al 
unui om adult. Existenţa vegetaţiei şi îndeosebi a celei lemnoase (arbori de talie mijlocie-
mare, cu coronament viguros, arbuşti, etc.) este deosebit de importantă în localităţi şi în 
special în zonele urbane aglomerate.   
 
Ocrotiţi arborii! Pe lângă plantarea de puieţi trebuie arătată o grijă sporită şi pentru 
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conservarea şi protejarea arborilor maturi. În aşezările umane, atât în zona urbană cât şi 
cea rurală, vegetaţia are rol ecologic de protecţie, asigurând condiţii de viaţă favorabile 
şi un microclimat mai plăcut locuitorilor. Trebuie să treacă ani (zeci de ani – în funcţie de 
specie) până un arbore va ajunge să îndeplinească funcţia ecologică la “capacitate 
maximă” (reducerea poluării atmosferice, reducerea nivelului de zgomot, reţinerea-
filtrarea prafului, îmbunătăţirea circuitului apei, etc.). Întreţinerea corectă şi profesionistă 
a arborilor presupune păstrarea şi dezvoltarea coronamentelor mari, voluminoase, cu 
suprafeţe foliare mari, care să asigure schimbul de gaze. Tăierile, toaletările greşite pot 
distruge arborii şi/sau reduc semnificativ funcţiile ecologice. 
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