


Definirea termenilor 

• Schimbările climatice – schimbări, pe termen lung, ale temperaturii și ale 

modelelor meteorologice tipice, care vor defini climatul local, regional sau 

global al Planetei.  

 

• Adaptarea la schimbările climatice – procesul de adaptare la schimbările 

climatice actuale sau viitoare (Grupul interguvernamental de experţi privind schimbările climatice – IPCC) 

 

• Prevenirea riscurilor – anticiparea efectelor negative și luarea de măsuri 

adecvate pentru a preveni sau minimiza daunele pe care acestea le pot 

provoca, cât și a profita de oportunitățile ce pot apărea  



SCHIMBĂRILE CLIMATICE - terminologie 

CONDIȚII 
METEO 

(VREME) 

ÎNCĂLZIRE 
GLOBALĂ 

SCHIMBĂRI 
CLIMATICE 

CONDIȚII METEO/VREMEA – se referă la condițiile atmosferice care au 

local în plan local și pe o scurtă perioadă de timp (ore-zile)  

Ex: ploi abundente, căderi de zăpadă, inundații, furtuni, vânt puternic. 



SCHIMBĂRILE CLIMATICE - terminologie 

CONDIȚII 
METEO 

(VREME) 

ÎNCĂLZIRE 
GLOBALĂ 

SCHIMBĂRI 
CLIMATICE 

SCHIMBĂRILE CLIMATICE – se referă la schimbările, înregistrate pe 

termen lung (ani sau zeci de ani), la nivel regional sau global, a 

temperaturilor medii, a gradului de umiditate și a nivelului precipitațiilor  



SCHIMBĂRILE CLIMATICE - terminologie 

CONDIȚII 
METEO 

(VREME) 

ÎNCĂLZIRE 
GLOBALĂ 

SCHIMBĂRI 
CLIMATICE 

ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ – se referă la încălzirea, pe termen lung, a 

climatului Planetei, (observată din perioada preindustrială – 1850-1900)  

• Cauze: activitățile antropice, în special de arderea combustibililor 

fosili, care cresc emisia de gaze cu efecte de seră, în atmosferă  



SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

• Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări, nu doar asupra mediului, ci 

și asupra cadrului social şi economic 

 

• Observaţiile indică creşteri ale temperaturilor medii globale ale apei, o topire extinsă a zăpezii şi 

gheţii şi creşterea globală medie a nivelului măriilor și oceanelor. 

 

• În decursul ultimilor 150 de ani, temperatura medie globală a crescut cu aproape 0,85ºC 

 

• Dacă la nivel global, nu se vor lua măsuri, se aşteaptă ca temperaturile globale să mai crească 

cu 1,8 până la 4,0ºC până în 2100.  



CAUZE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

EMISIA DE GAZE CU EFECT DE SERĂ 

ARDEREA 
COMBUSTIBILILOR  

FOSILI 
       
DEFRIȘĂRILE       
MASIVE 

  
DEPOZITAREA   
DEȘEURILOR 

UTILIZAREA 
GAZELOR 
INDUSTRIALE 
FLUORURATE 

CO2 

CO2 CH4 

HFC 

PFC 

SF6 



CAUZE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

• Gazele cu efect de seră (GES) sunt emise 

deopotrivă prin procese naturale și ca urmare 

a activităților umane.  

 

• Vaporii de apă sunt gazul cu efect de seră 

prezent cel mai frecvent în atmosferă.  

 

• Oamenii exercită o influență tot mai mare 

asupra climei și asupra temperaturii 

Pământului, prin arderea combustibililor fosili, 

tăierea pădurilor tropicale și creșterea 

animalelor. 

 

• Aceste activități generează cantități enorme de 

gaze cu efect de seră, care se adaugă celor 

deja prezente în mod natural în atmosferă, 

contribuind astfel la efectul de seră și la 

încălzirea globală. 

 



CAUZE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Principalele surse antropice 
generatoare de gaze cu efect de 
seră sunt: 
 
• arderea combustibililor fosili 

(cărbuni, petrol și gaze) în 
producerea energiei, 
transport, industrie și 
gospodării (CO2); 
 

• Arderea cărbunelui, 
petrolului și gazelor 
generează dioxid de carbon 
și oxid de azot. 
 

ARDEREA COMBUSTIBILILOR FOSILI 



CAUZE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
       DEFRIȘĂRILE  MASIVE 

• Copacii contribuie la 
reglarea condițiilor climatice 
absorbind CO2 din 
atmosferă. Prin urmare, 
atunci când sunt tăiați, acest 
efect benefic se pierde, iar 
dioxidul de carbon stocat de 
copaci este eliberat înapoi în 
atmosferă, accentuând 
efectul de seră. 

• agricultura și schimbările în utilizarea 
terenurilor, cum ar fi defrișările (CO2); 

• Îngrășămintele care conțin 
azot generează emisii de oxid 
de azot. 



CAUZE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Emisiile de CO2 

din atmosferă 

conform 

cercetărilor NASA 

1989 – 350 ppm 



CAUZE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Emisiile de CO2 

din atmosferă 

conform 

cercetărilor NASA 

2016 – 400 ppm 



CAUZE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Emisiile de CO2 

din atmosferă 

conform 

cercetărilor NASA 

Analizele gheții 

din Antarctica au 

arătat că, înainte 

de revoluția 

industrială, 

emisiile de CO2 în 

atmosferă s-au 

menținut la 275 

ppm 



CAUZE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

• depozitarea deșeurilor 
menajere (CH4); 
 

• Intensificarea creșterii 
animalelor: bovinele și 
ovinele produc cantități 
mari de metan în timpul 
digestiei. 
 

DEPOZITAREA   DEȘEURILOR 



CAUZE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

• folosirea gazelor 
industriale 
fluorurate 

UTILIZAREA GAZELOR INDUSTRIALE FLUORURATE 

Aceste produse sunt clasificate ca având zero ODP (Potențial de Depleție a Ozonului) si GWP mediu 

(Potenţial de încălzire globală) şi astfel oferă o alternativă mai ecologică la CFC și HCFC 

• Gazele fluorurate au un efect de încălzire foarte puternic, cu până la 

23 000 de ori mai mare decât CO2 -ul.  

• Din fericire, acestea sunt eliberate în cantități mai mici, iar legislația UE 

prevede reducerea treptată a utilizării lor, până la eliminarea lor 

completă. 



EFECTE ALE SCHIMBĂRII CLIMATICE 

Schimbările climatice au/vor avea un impact puternic asupra: 

Schimbări 
climatice 

Oceane   

Vremea  

Sursa de 
hrană 

Sănătate  



EFECTE ALE SCHIMBĂRII CLIMATICE 

Oceane   

Încălzirea oceanelor 

Creșterea t° la 
suprafața planetei 

(încălzirea 
atmosferei)  

Oceane   
Topirea calotei glaciare 

Eagle Island (Antarctica) – cea mai ridicată temperatura 18.3°C (6 februarie 2020) 



EFECTE ALE SCHIMBĂRII CLIMATICE 

Oceane   

Încălzirea oceanelor 

Creșterea t° la 
suprafața planetei 

(încălzirea 
atmosferei)  

Oceane   Inundarea zonelor de coastă 



EFECTE ALE SCHIMBĂRII CLIMATICE 

Fenomene meteorologice  extreme Vremea  



EFECTE ALE SCHIMBĂRII CLIMATICE 

Fenomene meteorologice  extreme Vremea  



EFECTE ALE SCHIMBĂRII CLIMATICE 

Fenomene meteorologice  extreme Vremea  



EFECTE ALE SCHIMBĂRII CLIMATICE 
• Perioade de secetă prelungită care afectează culturile 

• Zonele în care trăiesc animalele se diminuează sau se schimbă  

• Sursele de apă potabilă sunt diminuate 

Sursa de 
hrană 



EFECTE ALE SCHIMBĂRII CLIMATICE 
• Creșterea cantității de smog în zonele urbane 

Sănătate  



EFECTE ALE SCHIMBĂRII CLIMATICE 
• Apariția valurilor de căldură 

Sănătate  



IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 



• Chiar dacă eforturile globale de reducere a emisiilor se vor dovedi eficace, unele 

schimbări climatice sunt inevitabile și este nevoie de acțiuni complementare de adaptare 

la efectele acestora. 

• Așadar, trebuie dezvoltate strategii şi acţiuni de adaptare la schimbărilor climatice  

• Țările mai puţin dezvoltate sunt printre cele mai vulnerabile, având cea mai redusă 

capacitate financiară şi tehnologică de adaptare. 

 

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRII CLIMATICE 



Politici la nivel mondial: 

 

• țările care au aderat la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) 

au convenit să limiteze creșterea temperaturii medii globale la mai puțin de 2 °C față de perioada 

preindustrială. 

 

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRII CLIMATICE 



Politici la nivel UE  

• contribuția UE și a statelor sale membre pentru realizarea obiectivului Acordului de la Paris este 

reprezentată de ținta de reducere la nivelul anului 2030 a emisiilor interne UE de gaze cu efect de seră 

cu cel puțin 40 % față de 1990 

Alte politici adoptate în cadrul Programului european privind schimbările climatice 

• creşterea utilizării energiei regenerabile (eoliană, solară, de biomasă) şi a instalaţiilor de generare 

combinată a căldurii şi electricităţii; 

• îmbunătăţiri în eficienţa energiei, de exemplu în construcţii, industrie, aparate electrocasnice; 

• reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de autoturismele noi; 

• măsuri de reducere a emisiilor provenite din depozitele de deşeuri. 

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRII CLIMATICE 



Eforturi de adaptare la nivel local, urban:  
Folosirea plantelor rezistente la căldură 
Folosirea pavajelor permeabile la apă 
Reducerea zonelor acoperite cu ciment sau pavaj pentru 
a diminua căldura  
Parcări „verzi” 

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRII CLIMATICE 



Eforturi de adaptare la nivel local, urban:  
Dezvoltarea sistemelor de refolosire a apei 
de ploaie  
Folosirea acoperișurilor „verzi” pentru a face 
față căldurii 
Folosirea acoperișurilor de culori deschise 
pentru a evita efectul „insulei urbane de 
căldură” 

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRII CLIMATICE 



Eforturi de adaptare la nivel local, urban:  
Clădirile din zonele inundabile trebuie să aibă fundații mai înalte 
Înălțarea nivelului străzilor pentru a evita inundațiile 

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRII CLIMATICE 



Eforturi de adaptare la nivel local, urban:  
Relocarea locuitorilor din zonele inundabile 
Acțiuni de conștientizare a publicului larg cu privire la schimbările climatice și efectele acestora 

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRII CLIMATICE 



Eforturi de adaptare la nivel de individ: 

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRII CLIMATICE 



Eforturi de adaptare la nivel de individ: 

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRII CLIMATICE 



Eforturi de adaptare la nivel de individ: 

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRII CLIMATICE 



Eforturi de adaptare la nivel de individ: 

ADAPTAREA LA SCHIMBĂRII CLIMATICE 



“Be the 
change that 
you wish to 
see in the 
world.” 


