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                                                                            Incalzirea globala si efectele ei    
        
     Climatul normal planetar este construit de  razele de lumină vizibilă a soarelui(cu lungime scurtă de undă).Energia calorică a 
lor este raspândită,apoi, în spaŃiu în formă de raze infraroşii(unde lungi),absorbite în parte de gazele cu efect de seră-GHG, si sunt 
reflectate apoi încă o dată de suprafaŃa Pamântului-temperatura medie anuală la suprafaŃa pamîntului fiind de 15° C.  
 
     Activitatea umană creaza o cota uriasa a GHG, mai ales a gazului carbonic, a oxizilor de azot, a metanului şi a 
clorofluorocarbonilor (CFC),ce  declanşaza o nouă încălzire planetară dezastruoasa prin fenomenul noii incălziri globale,  
schimbăre clima,  reîncălzire climat şi  efect de seră accelerat.  
 



  
 

 
 
Principalele gaze cu efect de sera sunt:  
 
Dioxid de carbon -CO2 ConŃinutul a crescut pîna la 25% de la debutul revoluŃiei industriale (pe parcursul a 1700 

de ani.) cu o frecvenŃă de 280 părŃi la milion până la 350 părŃi la milion si a marit cu 55% 
potenŃialul efectului de seră. 

Metanul -CH4 Contributie cu circa 15%- provine de la descompunerea vegetală: câmpurile inundate de orez, 



mlaştinile, gazele de baltă, aparatul digestiv al numeroaselor animale, în special bovinele şi 
termitele, arderile anaerobe. 

Oxidul de azot-N2O Contributie cu circa 6%- Prin ardere combustibilui fosil, utilizare ingrăşăminte azotate, 
incinerare arborilor şi rezidurilor de plante(utilizat şi ca anestezic) 

 
 

 

 

 
 
   1.Politica necesara pentru un Viitor Lung si Curat  
                     promovata de Mediul Public si Privat 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                     

 
                                 
Pozitie Apreciere Detalii 
Institutul de 
Proiecte pentru 
InovaŃie şi 
Dezvoltare 

Studiu Încălzirea globală obliga România la cheltuieli de 7 miliarde de euro pentru 
rezolvarea problemelor legate de emisiile de dioxid de carbon 

Fizician Stephen 
Hawking 

Omenirea va trebui sa 
paraseasca sistemul solar 

Coliziune cu asteroid;propune deformarea spatiului 

Universitatea 
Rockefeller 

Sensibilitatea insectelor la 
CO2  

Poseda neuroni sensibili la dioxid de carbon. 

Raport Stern Disparitie specii cu 20-30% La cresterea de 3°C 2.Necesar-Reducere emisii cu 90% 
Institut Fizica-
Praga 

Deteriorare unde radio  cu 
satelitii GPS 

Ionosfera :aerul se raceste chiar si cu 17 grade si scade densitatea cu 3% la 10 
ani;pericol de lovire de altii 

 



Meteorological 
Office 

2007-cel mai cald an din 
istorie(1998) 

1.Temp medie de 14,54°C;uraganul El Nino  este deja in Pacific 
2.In acest secol cresteri cu 2-6 grade-topire calote,crestere nivel mare;inundatii 
si furtuni 

Presedintele 
grupului Lloyd's 
de asigurari 

SUA s-ar putea confrunta cu 
o catastrofa naturala de 
proportii, cu pagube de 100 
miliarde dolari 

Autoritatile ar trebui sa adopte masuri radicale privind utilizarea solului in 
regiunile potential expuse uraganelor, inundatiilor si altor catastrofe 
naturale.Grupul cel mai mare platitor individual de daune rezultate din contracte 
de asigurare in urma atacului terorist de la 11 septembrie 2001, ca si in urma 
uraganelor Katrina si Rita de la sfarsitul anului 2005, pentru care a platit 
despagubiri in valoare de sase miliarde dolari (4,6 miliarde euro).  

Presedintele 
Bush 

Protocolul de la Kyoto 
expira in 2012,dar ar  
dauna economiei: SUA sint 
insa pe primul loc la emisia 
de dioxid de carbon, cu 
25% din totalul emisiilor de 
gaz din lume.  

„China este pe locul doi, si cu toate astea nu a semnat protocolul de la Kyoto. 
La fel si India. Reticenta Americii de a imbratisa un tratat cu probleme nu trebuie 
privita de prietenii si de aliatii nostri ca o fuga de responsabilitate“, si-a explicat 
pozitia George Bush. Guvernul SUA a admis, acum citeva saptamini, ca incalzirea 
globala pune in pericol specia ursilor polari. Incalzirea globala, reducerea emisiilor 
gazelor de sera si energiile alternative politica noua fata de mediu. 

Premierul Tony 
Blair 

Inceputul consensului 
asupra unui program post-
Kyoto 

Decizia internationala asupra schimbarii climei si asupra reducerii emisiilor de 
gaz sa aiba loc la Summitul G8 din iunie anul acesta.  

ExperŃi 2007 cel mai fierbinte an  In acest secol temperaturile vor creşte cu 2-6 °C peste media anterioară  
Publicatia British 
Petroleum 

Clima globala sa fie 
stabilizata, emisiile de gaze 
trebuie reduse cu 90 la suta 

Oportunitate de afaceri de 30 de miliarde de lire sterline, in urmatorii 10 ani. 

Financial Times. 
 

Tranzactii cu  credite 
carbon 

Gazprombank si Dresdner vor lansa o societate mixta cu activitati pe 
segmentul tranzactiilor cu drepturi de emisie de dioxid de carbon:prin investitii in 
proiecte - infrastructura si in eficienta energetica ,care genereaza credite carbon, 
in special in Rusia si in Europa de Est;credite de pana la un miliard de tone 
carbon,ehivalent 15 miliarde de dolari. 

Proiectul Cer 
Senin 

Centru pentru Energii 
Reînnoibile, Solutii 
ENergetice INovatoare este 
o actiune pentru a putea 
promova RES 

Tehnologii care genereazã masiv bioxid de carbon: arderea hidrocarburilor si a 
cãrbunelui pentru energie electricã si termicã; producerea si utilizarea de 
materiale de constructii care sînt atît energo intensive cît si generatoare de bioxid 
de carbon( cimentul);tãierea masivã a pãdurilor si livezilor:un hectar de pãdure 
tãiat înseamnã o pierdere zilnicã de 9 tone de oxigen si un exces de 12 
tone de CO2/zi 

Institutul de Incalzirea globala ne-ar Perturbare  transport aerian, operatiuni militare, telefonia mobila, previziunile 



Fizica 
Atmosferica din 
Praga 

putea lasa fara legatura cu 
satelitii GPS sau alti sateliti  

 

meteo si orice alte activitati care depind enorm de sateliti:in atmosfera 
superioara, prin cresterea cantitatii de dioxid de carbon aerul se raceste cu 5-10 
°C pe decada, si chiar cu 17 grade-astfel  scade densitate straturi superioare ale 
atmosferei si comprimarea acestui invelis gazos al Terrei.Efecte: 
-favorizeaza lansarea si exploatarea satelitilor(ionosfera scade in densitate cu 3% 
la fiecare 10 ani)-mentine mai usor orbita prescrisa si capata o durata de viata 
mai mare; 
-pericolul lovirii de resturile activitatilor spatiale (vechi sateliti, parti de 
rachete).  

Universitatea de 
Stat din Arizona- 
Inospitaliera 
clima de pe 
Marte 

Corectie prin directionarea 
luminii de catre niste 
panouri solare 

Plasarea pe orbita a 300 de panouri solare de forma unor baloane reflectorizante, 
fiecare cu un diametru de 150 metri. Baloanele vor fi legate unul de altul pentru a 
crea un panou solar lat de 1,5 kilometri, ce va capta si redirectiona lumina 
Soarelui catre anumite arii de pe Marte, de circa un kilometru patrat: 
-temperatura creste de la -140 pana la -60°C la +20-se obtine apa pentru 
viata si se ingrosa atmosfera, care ar asemana cu conditiile de pe Terra si pot 
fi instalate colonii umane. 

Presedintele 
Comisiei ONU 
pentru 
eliminarea 
armelor de 
distrugere in 
masa 

Amenintarea la adresa 
climei  

Energia nucleara poate oferi cantitati enorme de electricitate, fara gaz cu efect 
de sera”- Amenintarea la adresa climei si incalzirea la nivel mondial reprezinta o 
amenintare mai mare decat armele de distrugere in masa 

Minister Finante Taxa de prima inmatriculare „Taxa cu caracter ecologic”. Propunere a Comisiei Europeane: introducerea 
unei taxe anuale pentru fiecare autovehicul, dependenta de gradul de poluare.   

Jacques Chirac InfiinŃarea unei organizaŃii 
internaŃionale pentru mediu 

Plan al OrganizaŃiei pentru Mediu a NaŃiunilor Unite (UNEO) sa  înfiinŃeze o 
organizaŃie internaŃionala care să lupte împotriva gravelor ameninŃări pe care le 
reprezintă schimbările climatice-reprezentantii a 46 tari se vor intalni in Maroc,dar 
fara marii poluatori SUA, China, India şi Rusia.   

Massachusetts 
Institute of 
Technology 

Emisiile de CO2 se reduce 
datorita betonului facut cu 
ajutorul nanoingineriei 

Sursa rezistentei betonului consta in organizarea nanoparticulelor sale- la nivel 
nano, particulele de ciment se organizeaza in mod natural in cea mai densa 
structura existenta la obiectele sferice, care este similara unei piramide facute din 



portocale(cimentul este un amestec de hidrat-silicat de calciu, micro- se comporta 
ca un adeziv pentru a uni nisipul cu pietrisul creand betonul).Industria de ciment 
cu  2.35 miliarde  tone/an:emana total 5-10% CO2; reducere de 10% ar conduce 
la realizarea unei cincimi din scopul protocolului Kyoto, adica reducerea cu 5.2 
procente din emisia totala de dioxid de carbon.  

Stavros Dimas  
Comisarul pentru 
Mediu 

Acord global privind 
schimbările climatice după 
2012 

Protocolul de la Kyoto inceteaza in 2012 si este necesar un acord global 
privind schimbările climatice.Obiectiv EU-27: 

-temperatura de la suprafaŃa pământului nu trebuie să crească cu mai mult 
de 2°C faŃă de nivelul din perioada preindustrială; 

-până în 2020, emisiile generate doar cu 30% faŃă de nivelurile înregistrate în 
1990-prin tehnologii de ardere curată a cărbunelui, creşterea eficienŃei 
energetice şi promovarea utilizării surselor de energie care protejează mediul. 

Introducere limita de emisii de  120 g CO2/km pentru masini dupa 2012. 
AgenŃia 
Europena pentru 
Mediu 

România, fruntaşa Europei 
la inundaŃii în 1998-2005-
de 6 ori 

 

Schimbările climatice conduc la pierderea diversităŃii bioclimatice, la o 
alteraŃie pronunŃată a solului, dublată de salinizarea lui:temperaturi vară,fara 
precipitatii deşertifica şi deterioreaza calităŃii apei potabile: -in nordul Europei va 
ploua mai mult ;-căldura va afecta calitatea apei(algele toxice se dezvolta si mai 
puŃin oxigenată) si sarea marină va putea intra mult mai uşor în apa dulce.In 
Europa va fi o încălzire între 2,1 şi 4,4 grade până în anul 2080(în est şi 
sud mai mare)-canicula din 2003 a dus la un preŃ al irigaŃiilor mai scump cu 
15%(în ultimii 30 de ani, costul secetei în Europa s-a ridicat la 85 miliarde de 
euro, cu o medie de 5,3 miliarde annual). 

Profesorul de 
astronomie si de 
optica Roger 
Angel 

Umbrela spatiala pentru 
Terra  

 

Propune pentru stoparea supraincalzirii:plasarea pe orbita globului pamantesc 
a mii de ecrane cu o greutate de 5 grame si cu latura de 60 cm,pentru reducere  
radiatii solare-se obtine un arc de sute de mii de kilometri, cu difuzie de 10% din 
razele solare si reducere temperatura terestra cu mai mult de 2%. 

EUobserver-20 
febr.2007 

Divizare strategie Reuniti, cei 27 de ministri europeni ai Mediului au incercat sa ajunga la o solutie 
privind nivelul pana la care emisiile de CO2 trebuie reduse pana in 2020 fata de 
anii 1990: 
-zece state vor ca nivelul sa scada pana la 30%, restul sutin o reducere a gazelor 
de sera cu aproximativ 20%; 



-Finlanda se opune cotelor de 30% la presiunea producatorilor din industria 
hartiei;Danemarca si Suedia -limita de 30 % sa fie adoptata de Uniunea 
Europeana.In 2004 EU-27  a emis peste 6.000 de milioane de tone de gaze 
de sera. 

Studiu in Europa Zece judete ale Romaniei 
vor deveni aride in 20 ani 
din cauza incalzirii globale 

Solurile din  jumatatea sudica a Europei vor  suferi si devin  aride- Spania, Italia 
si Grecia.In Romania-Dobrogea, Oltenia si Banat,prin influente asupra culturilor 
agricole- productia de cereale va fi de 60%(producatori devin cei din nord,in 
special de porumb- Germania si Polonia)  

Universitatea din 
Sydney 

Temperaturile mai ridicate 
ar putea afecta mai mult 
copiii decat adultii 

Micutii vor face mai frecvent febra-Temperaturile ridicate au fost "legate" de 
mai multe prezentari la spital ale copiilor cu febra si gastroenterite.  

Firmaconsultanta 
McKinsey 

UE va cheltui aproximativ 
1,1 trilioane de euro 

Pentru a-si atinge obiectivul de a reduce cu 20% emisiile de gaze de sera 
pana in 2020.Iar,statele membre intre 60 si 80 de miliarde de euro/an.  

Al Gore -
nominalizat la 
Premiul Nobel 
pentru Pace 

Necesitatea unor masuri 
urgente pentru combaterea 
incalzirii globale 

Blocarea  nivelului emisiilor de dioxid de carbon de SUA , reducere emisiile 
de cu cel putin 90% pina in 2050 si introducerea unei taxe pentru aceste emisii- 
516.000 de scrisori care cer Congresului sa ia masuri pentru stoparea incalzirii 
globale.  

Institutul Max 
Planck din 
Hamburg 

Scurtarea zilei Incalzirea globala determina accelerarea vitezei de rotatie a planetei,cu 
scurtarea zilei terestre(acum  ziua are 23 de ore si 56 de minute si  in circa 20 
de ani, se va  scurta cu 0,12 milisec) prin: redistribuirea greutatii-oceanele 
incalzite se vor extinde (exista o crestere a nivelului Oceanului planetar cu 19,5 
cm intre 1870 si 2004, si pana in 2-10 va atinge 30 de cm).  

 

   
 
 
                                 2.Strategii Internationale pentru Viata ireversibilă a Planetei 
 
Raportul IPCC – In zece ani, schimbarile Raportul IPCC prezentat  la Paris -prin  accelerarea fenomenului de încălzire 



ONU(Grupul 
Interguvernamen
tal pentru 
Schimbari 
Climatice -The 
Intergovernment
al Panel on 
Climate Change ) 

climatice ar putea scapa de 
sub control 

 

globală "vor cădea  precipitaŃii anormal de abundente, topirea gheŃarilor, creşterea 
nivelului mărilor şi oceanelor, precum şi valuri de căldură şi secetă". Efecte: 

1.Posibilă scumpire a poliŃelor de asigurare-asigurator Swiss Re- frecvenŃa şi 
intensitatea furtunilor de zăpadă din Europa va creşte cu 16%  daunele 
asigurate;33% sunt despagubiri rezultate din catastrofe naturale legate de 
fenomene meteorologice-ex.83 miliarde dolari pentru acoperirea daunelor produse 
de seria de uragane care au lovit Statele Unite in 2005. Dupa uraganul Kyrill in 
Europa  s-au platit asigurari de 8 miliarde euro. 

2.Dereglarile climatice,conduc la  accentuarea incalzirii globale si cresterea 
nivelului marii-90% din cauza actiunilor umane: 

-temperaturile vor creste cu 1,8 pana la 4 grade, in raport cu perioada 1980-
1999,pana la 6,4%; 

-frecvente zilele cu fenomene extreme-nivelul oceanelor ar putea creste cu 19 
pana la 58 cm. 

Raport GIEC -
ONU-Grupul 
interguvernament
al pentru Evolutia 
Climatului 

Cresterea de circa 3° C 
pana in 2100 conduce la 
soc termic si  
bombaclimatica-
www.ipcc.ch/pub/un/syrfr
ench/spm.pdf 
 
 
 
 

 
www. descopera.ro 

Documentul arata:  
-daca incalzirea globala continua, pana in 2100 vom avea o noua glaciatiune(in 
ultimii 13 ani nivelul marilor si oceanelor a crescut considerabil ,cu suprafate de 
gheata si zapada limitate); 
-concentratia   de CO2 in atmosfera s-au stabilizat  la 550 ppm (parti pe milion) si  
depasit va conduce la  3°C(si 10°C in unele regiuni;acum nivelul este de 380 ppm, 
fata de 270 ppm in  1750 creaste  cu 2 ppm/an); 
-explicatie:actiuni umane prin arderi  combustibili fosili in producerea de energie(cel 
mai poluant este carbunele) si  defrisarii paduri tropicale(eliberare carbon blocat in 
biomasa); crestere consum energie - cu 15% pana in 2005 si 60% in 2030).  
Ipoteze: 
-in prezent temperatura medie 14°C( 14,54°C pentru anul 2007) si crestere medie  
1,8-5,8°C până in 2100;  
-cu 6,4°C –cel mai grav scenariu şi poate chiar dublu la cei doi poli ai Pământului; 
-creştere  nivel oceane cu 18- 58 de cm(la 40 cm -circa 20 de mil. de persoane 
parasesc localitatea),plus 10 -20 cm dacă va continua topirea gheŃii polare -
Groenlanda si Antarctica; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-66% sanse sa creasca in intensitate  furtunile; pina in 2100; Oceanul Arctic va 
disparea; Desertul se va extinde in Sahara, Africa de Sud si Mexic; precipitatiile vor 
creste cu 20% in regiuni cu latitudine inalta si medie ; 
Date: 
-cicloane tropicale şi  uragane,înregistrate după 1970, desi nu sunt legate de 
încălzirea globală; 
-90% din cauza acŃiunilor umane, facut public de IPCC (Comitetul 
interguvernamental pentru schimbare climatica, entitate aflata sub autoritatea 
ONU). 

Necesar:o noua entitate - ONUE (Organizatia Natiunilor Unite pentru Mediul 
Inconjurator).  

Efecte in Romania-primaveri mai lungi, temperaturi mai ridicate si animale puse 
in pericol sint citeva dintre efectele incalzirii globale in spatiul autohton-
www.cotidianul.ro: 

-in ultimii 100 de ani, temperatura a crescut cu 0,4 grade Celsius;cu inundatii, dar 
si seceta,bruma sau  tornade si  crestere nivel al  apelor marii;in 20 de ani, vor fi  
doua.anotimpuri; 

-boli tropicale si vizibil afectate -ariciul, pirsul, hirciogul, soarecele dungat si in 
special liliecii. 

G8 si Brazilia, 
China, India, 
Mexic si Africa de 
Sud, 

Acord de principiu privind 
reducerea GHG 

Au decis la Washington ca e nevoie de masuri drastice pentru reducerea emisiilor de 
CO2 si deschide drumul pentru un nou acord international vizand combaterea 
efectului de sera.Concentratia medie a dioxidului de carbon in atmosfera terestra 
inaintea erei industriale se situa la nivelul de 280 ppm. Astazi, ea a ajuns la 380 
parti pe milion, ceea ce inseamna o crestere de 100 ppm in 100 de ani, dintre care 
2,6 ppm doar in anul 2005. Concentratia de CO2 va creste in continuare, iar pentru 
o stabilizare la un nivel dublu fata de era preindustriala (550 ppm) si o crestere a 
temperaturii medii globale cu "doar" 3 grade este nevoie de o reducere la jumatate 
a emisiilor actuale de CO2. 

Minister Mediu 
Marea Britanie 

Cresterea temperatura la 
nivel global 

1.Creste nivel ape ,iar cresterea temperatura la nivel global cu 3 °C la nivel global 
in urmatorii ani ar insemna disparitia a 20-30 la suta din speciile existente pe glob. 
2.Intensifica fenomenele meteo extreme 



3.Programul britanic pe 2006-reducere pana in 2010 a GHG cu 23-25% si 15-18% 
de CO2 fata de 1990. 

Australia  

 

Interzice folosirea 
becurilor cu filament  

Nu a semnat Protocolul de la Kyoto, dar va interzice becurile electrice cu 
filament rezistiv, folosite de 125 de ani- din 2010 numai fluorescente; pana in 
2012 se  reduce emisia cu 800 mii de tone a GHG si scade cu 66% a costurilor 
pentru iluminatul locuintei. 

Agentia Europena 
de Mediu 

Romania intra lejer in TOP 
5 european al celor mai 
dinamici sabotori ai 
stratului de ozon.  

 

www.euractiv.ro 

A monitorizat emisiile de gaze cu efect de sera de pe continent in perioada 
1990 – 2004- cresteri: 

-in Luxemburg, 156%;apoi, Irlanda, Cehia si Portugalia -140%, 107%, respectiv 
97%; 

-Romania, pe locul al cincilea-in crestere cu 95%; 

-ultimii -Lituania, Bulgaria si Estonia -reduceri -cu 33%, 32%, respectiv 20%.  

Sectorul transporturilor este principalul vinovat: rutiere- cu o pondere de 93% 
;transport a pasagerilor -cu 27% mai puternic; marfuri cu 51%. 

 
Anul Polar 
International 
2007-2008 

Anul Polar International 
2007-2008 -buget de 1,5 
miliarde de dolari 

In 2007 se asteapta depasirea temperaturii medii anuale cu mai mult de jumatate 
de grad. In ritmul actual, calota glaciara se va topi complet pana in 2040. 
Populatiile de inuiti si eschimosi din nordul Canadei si Alaska au dat in 
judecata SUA la Comisia inter-americana pentru drepturile omului ca incalzirea 
globala generata de poluare le ameninta modul de viata vechi de mii de ani. 

Grupul 
interguvernament
al de experti 
pentru clima  

Plan de actiune EU contra 
schimbarilor climatice  
 

Studiu -incalzirea medie a Terrei va fi de +1,8, pana +4 grade C pana in 
2100 ; pana in 2080 -1,1 - 3,2 miliarde de persoane nu vor mai avea apa 
cauzata de schimbarile climatice si 200 - 600 milioane de foame.   

 
                                     
 



                                                                        
Source:www.magazinstiintific.ro/ 
 

                           3.Politica EU-27 pentru CetăŃeni sănătoşi  
 
Strategie a 
Comisiei 
Europeane 

 

Norme propuse -CetăŃeni 
sănătoşi şi o industrie a 
automobilelor viabilă 

Reducere emisii de CO2 la masini pentru viitorul industriei automobilelor: 

-combustibili mai puŃin poluanŃi – prin amestecuri de benzină cu un conŃinut 
ridicat de etanol, biocarburanŃi, combustibili cu conŃinut redus de carbon şi 
motorină cu conŃinut foarte redus de sulf; 

-pana in 2008-2009- emitere cel mult de 140 de grame CO2/km; pentru 
masinile noi-pana in 2012 la 130 (acum sunt 163) 

-până în 2020, această reducere reprezintă o diminuare de 500 de milioane de 
tone de emisii de bioxid de carbon.  
Reducere suplimentara de 10 grame/km prin-utilizare biocombustibili, 
stabilirea unor standarde minime de eficienta pentru aparatele de aer conditionat, 
limite privind rezistenta pneurilor la rulare si indicatori referitori la turatia la care 



este realizata schimbarea treptelor de viteza .Comisia Europeana va realiza o 
evaluare a impactului estimat si va inainta o propunere legislativa pana la mijocul 
anului 2008,inclusiv acordare  stimulente fiscale pentru achizitia de automobile 
mai putin poluante. 

Comisia 
Europeană 

Propunere:ComerŃ cu 
certificate de emisii de gaze 
cu efect de seră între 
companiile aviatice 

Reducerea totala a emisiilor gazelor de sera cu 20% pe continentul 
european:Includerea sectorului aviatic în Schema emisiilor de gaze cu efect de 
seră a Uniunii Europene (EU ETS), ar putea să scadă emisiile de CO2 de la 
avioane cu 46%.  
Transportul aerian internaŃional(cel naŃional intră sub incidenŃa Protocolului 
de la Kyoto): emisiile au crescut cu 87% după anul 1990.   
Numărul total de certificate care vor fi disponibile pentru companiile de aviaŃie va 
fi limitat la nivelul mediu al emisiilor de gaze cu efect de seră din perioada 2004-
2006 (în tone de CO2).  
Zborurile din interiorul Uniunii Europene vor fi acoperite de noile reglementări din 
2011, iar din 2012 ele vor fi extinse pentru a include toate zborurile internaŃionale 
care aterizează sau decolează de pe un aeroport din UE.  

Consiliul de 
Mediu-febr.2007 

Plan de salvare a lumii de 
apocalipsa climatica 

EU propune o strategie pentru perioada 2012-2020 de reducere a 
emisiilor GHG fata de nivelul anului 1990- planeta se va incalzi cu in jur de 2 
grade Celsius sau chiar mai mult, daca emisiile de gaze vor fi mai mari sau se vor 
mentine la nivelul actual: 

Pana in anul Propuneri 

2008-2012 Reducere a emisiilor GHG cu 8% 

2009 Protocol pentru perioada 2012-2020 in completarea celui 
de la Kyoto   

2020 Reducere a emisiilor GHG cu 20%(30% cu aportul statele 
industrializate ce nu au semnat Protocolul de la Kyoto) 

2050 Reducere a emisiilor GHG cu 50%(mondial-80%). 
 

 



                                                                                                                              
 
 





                                                          
 

 
                            4.Legislatie si Tratate in domeniu 
 
Protocolul de la 
Kyoto 
 

Prevederi 1.TranzacŃia cu certificate  va fi realizată conform mecanismului de implementare comună care 
prevede că statele care ar putea depăşi limitele privind nivelul emisiilor poluante, valabile până în 
anul 2012, pot finanŃa state care înregistrează un surplus de credite carbon,iar reducerea emisiilor 
poluante va fi trecută în contul Ńării care achiziŃionează drepturile de emisii. 
2.Investitorii in proiecte energetice obtin un credit pentru diminuarea cu o tona a cantitatii de 
dioxid de carbon produse. Drepturile de emisie pot fi vandute altor state, care nu ar atinge altfel 
obiectivul stabilit in protocol. 
 

Romania-Legea 
nr. 3/2001 
ratificare 
Protocol de la 
Kyoto 
 

Reducere 
emisiile GHG 
cu 8% fata 
de 1989 

1.15 proiecte de stopare a schimbarilor climatice, dintre care 10 proiecte in derulare;investit 60 
mil E;redus 11 mil t CO2 
2.In 2004 -nivelul emisiilor de gaze cu efect de sera a scazut cu 40%- in mare parte prin 
inchidere a unor capacitati de productie 
In  iulie 2005- MMGA a elaborat prima strategie nationala in acest sens, precum si planul national de 
actiuni pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Pretul carbonului pe piata libera din 
Romania a variat intre 5 si 29 de Euro pe tona in anul 2006. 
3.Acord:România şi Bulgaria prin achiziŃia unor drepturi de emisii de dioxid de carbon(credite 
carbon) de catre Finlanda( în perioada 2008-2012 va cumpara total echivalentul a 10 milioane tone 
de carbon, sub forma drepturilor de emisie, după ce a cumpărat cantitatea de două milioane de tone, 
în cadrul unui program pilot iniŃiat în 1999 ) 
4. Piata de electricitate tranzactioneaza si  certificate de emisii de dioxid de carbon prin 
intermediul OPCOM. 

 
 


