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Teza de doctorat cu tema: „Influenţa schimbărilor climatice asupra României. Impact
economic şi măsuri de prevenire la nivel regional” a fost realizată în perioada 2009-2016 în
cadrul programului de pregătire din Academia Română, Departamentul de Ştiinţe
Economice, Sociale şi Juridice, SCOSAAR, sub îndrumarea Prof. univ. dr. Valentina Vasile.
Motivaţia alegerii temei de cercetare
Tematica abordată în cadrul tezei prezintă importanţă din perspectiva necesităţii
adaptării mediului economic la schimbările climatice, cu deosebire a domeniilor de activitate
direct afectate precum: sectorul agricol (inclusiv cel forestier), construcţii, industriile de
prelucrare a resurselor naturale dar şi activităţi precum educaţia şi sănătatea.
Lucrarea include atât abordări teoretice cât şi unele aplicaţii practice, necesare pentru
determinarea impactului economic al schimbărilor climatice la nivel naţional. Cercetarea
influenţei schimbărilor climatice şi a impactului economic al acestora susţine necesitatea
implementării cu succes a măsurilor de atenuare şi adaptare la schimbări climatice prevăzute
în Strategia CRESC şi PNASC 2016-2020, precum şi, actualizarea, completarea şi
îmbunătăţirea periodică a acestora. Acest demers devine cu atât mai stringent cu cât efectele
schimbărilor climatice au devenit tot mai prezente în România, cu precădere, prin creşterea
perioadelor secetoase, a temperaturilor şi accentuarea, la intervale de timp tot mai dese, a
evenimentelor meteorologice extreme1. Totodată, abordarea preventivă la nivel regional a
problematicii schimbărilor climatice şi efectelor potenţiale ale acestora a devenit de maximă
actualitate. Fenomene tot mai frecvente precum secetele accentuate şi furtunile violente
înregistrate în România în ultimii ani, au condus, printre altele, la scăderea semnificativă a
rezervelor de apă (la 30% dintr-un an obişnuit) sau la inundaţii, unele catastrofale, angrenând
pagube însemnate şi decese (Academia Română, 2015).
Considerăm că lucrarea de faţă este importantă pentru că, pe de o parte, se doreşte a fi
un studiu care analizează, în context european, potenţialul, angajamentele şi eforturile pentru
alinierea României la ţintele Strategiei UE 2030 şi, pe de altă parte încearcă, pe baza unor
analize economice, să argumenteze un set de propuneri şi recomandări utile specialiştilor şi
decidenţilor pentru fundamentarea strategiilor naţionale revizuite şi promovarea principiilor
dezvoltării durabile incidente problematicii efectelor economice şi sociale ale schimbărilor
climatice.
Contextul abordării temei
După parcurgerea unui deceniu şi jumătate din secolului XXI, putem consemna faptul
că analiştii care identificau ca tendinţă globală potenţarea unor crize majore, din păcate, au
anticipat corect2. Conform unor analize recente3, pe „lista scurtă” a celor mai alarmante
scenarii privind pericolele cu care este foarte probabil ca omenirea să se confrunte, până la
mijlocul secolului nostru, se află, alături de războiul cibernetic sau chiar nuclear, iminenţa
confruntării cu efectele dezastruoase ale schimbărilor climatice.
Cu toate acestea, lucrarea de faţă nu îşi propune să întreţină teama generată de efectele
schimbărilor climatice, care a fost alimentată de concluzii catastrofice, survenite în urma unor
analize predictive efectuate pe baza metodei scenariilor. Din contra, poziţia noastră de
principiu este aceea că ameninţările climatice, în special, cele la adresa regiunilor României,
pot reprezenta şi o oportunitate pentru responsabilizarea instituţiilor care se ocupă de
identificarea, corelarea şi interpretarea tendinţelor globale, aşa cum rezultă acestea din
impactul estimat în diverse scenarii.
Având în vedere faptul că în ultimii ani se constată accelerarea schimbărilor climatice,
acestea ar putea să forţeze, până în 2050, în jur de 200 de milioane de oameni să-şi părăsească
Accentuarea fenomenelor extreme din România a devenit o realitate observabilă în mod empiric pe parcursul a două-trei decenii.
A se vedea discuţiile în jurul contribuţiei României la o nouă escaladare a cursei înarmărilor.
3 Larkin Ryan, 2014, 5 evenimente severe, din perspectiva economiştilor, care se pot întâmpla până în 2050.
1
2
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locuinţele, clima şi manifestările climatice extreme făcând zona de locuire neprielnică. Tot
astfel, un număr tot mai mare de persoane sunt nevoite, în condiţiile rămânerii în acelaşi areal
geografic, să se adapteze la noile condiţii de viaţă şi de muncă, induse de schimbarea
iremediabilă a microclimatului. De asemenea, topirea gheţarilor şi dilatarea termică a apei,
poate produce inundaţii catastrofale, care să distrugă substanţial localităţile şi zonele
înconjurătoare. Alături de acestea, schimbările climatice vor duce la diminuarea recoltelor,
ceea ce va însemna lipsa hranei pentru mai mult de 20 milioane locuitori în Africa, America
de Sud şi Asia. Totodată, creşterea temperaturilor şi a precipitaţiilor pe glob vor favoriza
răspândirea bolilor contagioase prin vectori reprezentaţi de insecte purtătoare, care vor
conduce la declanşarea unor adevărate pandemii.
Între evenimentele marcante care definesc contextul tematicii de cercetare al prezentei
lucrări se înscriu:
a)
actualizarea cadrului Uniunii Europene pentru politicile privind clima şi
energia în perioada 2020-2030, realizată în anul 2014, care a însemnat redefinirea şi
suplimentarea cu noi teme a Obiectivelor 20/20/20 pentru emisii GES, surse regenerabile
de energie şi economii de energie, în conformitate cu Foile de parcurs 2050 (COM 885,
2011).
b)
adoptarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă (United Nations, 2015), un
program ambiţios bazat pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) care, asimilând
experienţa şi rezultatele obţinute în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului pentru 2000-2015, stabileşte un nou cadru de acţiune pentru eliminarea sărăciei
şi a inegalităţilor la scară globală. În cadrul ODD, obiectivul privind Acţiunea climatică –
care se integrează în aria de interes a prezentei lucrări – se referă la luarea unor măsuri
urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului acestora pe diferite planuri
ale vieţii economice şi sociale. De asemenea, Agenda 2030 include Agenda de acţiune a
ONU, adoptată anterior la Addis Abeba (iulie 2015) care a stabilit mijloace de finanţare şi
de asistenţă pentru buna desfăşurare a acestui proces.
c)
adoptarea Acordului pentru climă (privind schimbările climatice) de la Paris
(decembrie 2015), care a adus o rază de speranţă în privinţa voinţei tuturor celor 195 de
4
state semnatare de a participa la efortul comun de stabilizare a încălzirii globale. Până la
intrarea în vigoare a primului instrument multilateral obligatoriu şi cu putere juridică, cu
participare globală în domeniul schimbărilor climatice (atunci când acesta va fi semnat de
minimum 55 ţări responsabile de cel puţin 55% din emisiile GES) se poate spera că
tranziţia mondială spre economia cu emisii reduse de carbon este nu doar dezirabilă, ci şi
posibilă (atingerea ţintei de limitare a creşterii temperaturii medii globale sub 2°C).
d)
în cele din urmă, contextul general al tematicii de cercetare este întregit de
decizia UE (COM 216 final, 2013), ca până în 2017, pe baza SNSC adoptată în 2013, să fie
evaluate toate acţiunile întreprinse în statele membre pentru prevenirea schimbărilor
climatice, în special, pe componenta adaptării. Este de menţionat în acest sens opţiunea de
a se crea un instrument juridic obligatoriu, care va ţine cont de raportările prevăzute în
cadrul regulamentului de monitorizare şi de graficul pregătirii specifice pentru adaptare. În
acest context, se constată progresul înregistrat de România prin elaborarea şi adoptarea
CRESC şi PNASC 2016-2020, care se alătură astfel celor 13 state UE care, la începutul
anului 2015, aveau asigurate, conform datelor EEA, planuri detaliate de adaptare la nivel
naţional.
De asemenea, trebuie amintit faptul că România, are îndeplinite ţintele valorice de
4

Acordul de la Paris a fost adoptat pe 12 dec. 2015, de toate cele 195 state participante la COP 21 a UNFCCC.
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mediu prevăzute de Agenda 2000 Lisabona şi Strategia 2020, şi asumate la nivel naţional prin
PNR 2011-2013, iar Raportul de ţară pentru 2016 precizează obiectivele naţionale în care nu
s-au înregistrat progresele asumate (de exemplu, folosirea RES în transporturi).
Stadiul actual al cercetărilor în domeniu
Având în vedere faptul că în România tematica schimbărilor climatice nu a reuşit să
coaguleze un grup de specialişti dedicaţi acesteia, cercetările privind impactul schimbărilor
climatice asupra mediului economic şi social autohton sunt foarte puţine şi tratează diferite
aspecte având obiective limitate. Această abordare parţială, în unele cazuri chiar trunchiată,
este motivată pe de o parte, de faptul că datele disponibile pentru România sunt relativ puţine,
disparate şi greu accesibile şi, pe de altă parte, de faptul că portofoliul Direcţiei Generale
Schimbări Climatice din cadrul MMAP a fost completat cu documentele strategice necesare
alinierii României la cerinţele UE abia la sfârşitul anului 2015.
Faptul că tematica schimbărilor climatice nu a fost până acum o prioritate pentru
cercetare la nivel naţional, se datorează slabei preocupări a specialiştilor români în domeniu
dar şi numărului redus de experţi români în grupurile de lucru de la nivelul UE, de exemplu în
organisme precum IPCC.
În domeniul economic, ţinând cont de dificultatea identificării şi calculării costurilor
asociate efectelor schimbărilor climatice, studiile dedicate tematicii s-au concentrat pe
domenii restrânse, în special, pe agricultură. Această situaţie contrastează cu cea existentă pe
plan internaţional, unde coordonatele în care se înscriu cercetările ştiinţifice, din ce în ce mai
numeroase5 privind sfera schimbărilor climatice sunt mult mai ample.
O analiză detaliată a costurilor economice ale modificării climatului precum şi a
avantajelor economice ale acţiunilor împotriva schimbărilor climatice a fost făcută în Raportul
Stern, publicat în 2006 (Stern N., 2006). Se constata că pierderile economice provocate de
evenimentele climatice au crescut de peste două ori în ultimele două decenii, ajungând, la data
apariţiei raportului (2006), la aproximativ 8,5 mld. Euro anual. În cadrul analizelor dedicate
măsurării impactului schimbărilor climatice, s-au luat în calcul o serie de factori economicosociali care determină capacitatea de adaptare la schimbări climatice, precum: dezvoltarea
economică, tehnologia şi infrastructura, transmiterea informaţiilor şi a cunoştinţelor,
capacitatea instituţională, gradul de participare a părţilor interesate, capitalul social ş.a.
Economia schimbărilor climatice, cel puţin până în prezent, s-a axat cu deosebire pe
modelarea implicaţiilor legate de creşterea emisiilor GES, a opţiunilor tehnologice, calculul
costurilor sociale ale carbonului şi prognoze financiare. Acţiunile de prevenire necesită o
poziţie internaţională comună, concentrată pe specificul şi aportul fiecărei ţări, din perspectiva
susţinerii unor acţiuni decise pe plan internaţional (Stern N., 2006).
Cercetările în privinţa impactului economic al schimbărilor climatice au evoluat rapid
în ultimii ani. În funcţie de abordarea, cu precădere, a efectelor indirecte, impactul
schimbărilor climatice la nivelul costurilor şi beneficiilor variază foarte mult, ceea ce conduce
la lărgirea domeniului de incertitudine pentru o analiză economică completă (IPCC WGII,
2014).
La nivelul UE, finanţarea din multiple fonduri europene a impulsionat asemenea
cercetări, rezultatele obţinute având o contribuţie importantă în structura noilor politici
6
privind schimbările climatice. În acest context, trebuie menţionat programul european FP7 în
cadrul căruia s-au finanţat proiecte ce au avut ca scop determinarea impactului economic al
schimbărilor climatice (ClimateCost, PESETA II, CC-TAME, CLIMSAVE, MEDIATION şi
RESPONSES).

5 ANELIS, bază de date închisă în 2015, indexa aprox. 200.000 de articole academice având ca temă „climate change influence” apărute
numai după anul 2011.
6 FP7 este programul european desfăşurat timp de 7 ani, dispunând de finanţare totală de 70 mld. Euro.
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În acest context, este de menţionat un rezultat semnificativ al proiectului The
7
ClimateCost Project coordonat de către Paul Watkiss , respectiv lansarea unui nou model de
evaluare integrată – PAGE09 – cu ajutorul căruia s-a demonstrat că, spre sfârşitul secolului
XXI, costurile economice globale ale schimbărilor climatice vor deveni semnificative, dacă
nu se iau măsuri de prevenire a schimbărilor climatice. La nivelul Europei, s-a estimat că
pagubele anuale datorate efectelor schimbărilor climatice (în special fenomene meteo
extreme) reprezintă circa 4% din PIB european. S-a evidenţiat şi faptul că, în cazul unui
scenariu ce include măsuri de reducere a emisiilor GES, aceste pagube se pot reduce până la
0,5-1% echivalent din PIB european. Modelul a fost folosit şi pentru estimarea costului social,
respectiv, impactul cauzat de emiterea unei tone CO2, care s-a ridicat la un preţ mult mai mare
– peste 100 Euro/tCO2eq – faţă de preţul folosit în evaluările economice curente (25-45
Euro/tCO2eq). Şi în privinţa costurilor şi beneficiilor adaptării, modelul PAGE09 aduce o
nouă concluzie, şi anume beneficiile pot fi mai mari decât costurile adaptării, cu condiţia
aplicării unor politici agresive de adaptare (Watkiss P., 2011).
O constantă importantă a cercetărilor actuale privind impactul schimbărilor este
evidenţierea dovezilor fizice privind acumularea de CO2 în atmosferă8 care se dizolvă în mare
(fenomenul mineralizării CO2) formând un zăcământ ce nu poate fi utilizat. Constituind
factorul de mediu cel mai expus poluării, aerul care intră în compoziţia atmosferei este
urmărit din ce în ce mai atent în privinţa conţinutului de poluanţi.
În ceea ce priveşte analiza beneficiilor si riscurilor schimbărilor climatice pentru
România, se are în vedere un orizont de timp mediu pentru proiecţiile de consum şi investiţii
în domeniul adaptării. Se identifică trei direcţii posibile: preţuri mari, preţuri medii şi preţuri
reduse ale combustibililor fosili, ce depind de politica guvernamentală, intersectate cu
variabile ce depind de economia naţională, care, la rândul lor, pot merge pe următoarele trei
direcţii posibile: creştere economică susţinută, stagnare economică şi recesiune economică
(Iojă C., 2013).
Între contribuţiile specialiştilor români în domeniul impactului schimbărilor climatice,
remarcăm următoarele lucrări, ale căror concluzii au fost integrate în această cercetare:
• Hera Cristian, 2015, Schimbări climatice globale. Grija pentru resurse naturale şi
Schimbările climatice şi agricultura, Concluziile studiilor reputatului academician converg
spre necesitatea combaterii schimbărilor climatice la nivelul teritoriului României, supus
deşertificării, în special prin valorificarea superioară a sistemelor de irigaţii şi a apei din
precipitaţii şi prevenirea proceselor de degradare a solurilor.
• Bojariu Roxana şi colab., 2015, Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri
şi adaptare, Administraţia Naţională de Meteorologie. Concluziile studiului arată faptul că
semnalul global al schimbării climei se proiectează diferit la scară regională şi locală. Se
precizează că, în ceea ce priveşte România, este dificil de elaborat scenarii economico-sociale
pentru a evalua impactul riscurilor viitoare având în vedere complexitatea proiecţiilor
climatice regionale ale schimbărilor climatice, deoarece încălzirea globală nu e uniformă în
spaţiu şi timp.
• Sandu Ion, 2015, Schimbări climatice observate şi viitoare; 2014, Rolul perdelelor
forestiere de protecţie în contextul schimbărilor climatice ş.a. Concluziile cercetărilor
evidenţiază necesitatea urgentării măsurilor de protecţie sau/şi de limitare a efectelor
schimbărilor climatice, cu ajutorul responsabil al tuturor părţilor implicate, având în vedere
gravitatea prognozată a efectelor acestora.
• Câmpeanu Virginia, 2009, Dezastre naturale de tip furtuni severe în Europa:
analiza cauză-efect. şi, 2008, Impactul dezastrelor asupra economiilor europene: seceta şi
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Paul Watkiss este economist, specialist în adaptare la schimbări climatice.
Chiar dacă aceasta are un rol benefic pe termen scurt, pentru că accelerează ciclul carbonului şi mobilizează carbonul din zăcămintele
terestre.
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inundaţiile. Una dintre cele mai semnificative concluzii ale acestor lucrări o reprezintă
imposibilitatea demonstrării unei relaţii direct proporţionale între creşterea emisiilor GES şi
multiplicarea numărului, frecvenţei şi magnitudinii fenomenelor meteo extreme. Creşterea
concentraţiei emisiilor GES în atmosferă este cauza încălzirii globale iar forma predilectă de
manifestare a acesteia este furtuna.
Concluziile generale ale acestor lucrări se subsumează paradigmei integratoare a
dezvoltării durabile, exprimată prin necesitatea luării unor măsuri urgente pentru
eficientizarea politicilor de prevenire a efectelor schimbărilor climatice. În aceeaşi măsură,
reiese faptul că determinarea influenţei şi a impactului economic al schimbărilor climatice au
nevoie de instrumente de analiză cantitativă şi calitativă complexe bazate pe cercetare, cu
precădere interdisciplinară, şi orientarea spre operaţionalizarea rezultatelor.
Scopul şi obiectivele lucrării
Obiectivul principal al lucrării este acela de a identifica impactul schimbărilor
climatice în România şi de a prezenta un set de propuneri (pe care le considerăm de primă
importanţă, mai ales pe termen mediu şi lung) în vederea prevenirii şi diminuării acestuia, cu
precădere, în plan economico-social.
Obiectivele secundare, care au fost stabilite ţinând cont de contextul internaţional şi
intern, tulburat în mod grav de crize pe multiple planuri ale activităţii economico-sociale, sunt
următoarele:
• analiza dinamicii schimbărilor climatice la nivel global şi în România;
• analiza nivelului emisiilor GES la nivelul României şi prognoza acestora;
• crearea unei baze de date necesară pentru determinarea impactului economic al
schimbărilor climatice în România;
• determinarea impactului economic şi social al schimbărilor climatice la nivel
regional şi naţional;
• analiza comparativă a politicilor, strategiilor şi instrumentelor economice de
combatere a efectelor schimbărilor climatice existente la nivel naţional;
• analiza instrumentelor economice şi efectele aplicării acestora la nivel naţional;
• analiza cost-beneficiu a planului de acţiune pentru schimbări climatice adoptat la
nivel naţional.
Metodologie
Atingerea obiectivelor acestei lucrări, privind studiul aspectelor schimbărilor climatice
vizate, a fost posibilă prin realizarea convergenţei dintre cerinţele academice şi următoarele
axe de cercetare deschise prin aplicarea metodelor specifice:
1. integrarea fenomenului schimbărilor climatice în nucleul dezvoltării durabile –
aspect care are darul să transforme tematica schimbărilor climatice din parte integrantă a
problematicii dezvoltării durabile, în principala miză a acesteia;
2. operaţionalizarea conceptului ciclului complet al prevenirii schimbărilor climatice
în patru timpi care permite reglarea în permanenţă a golurilor inerente lăsate de oricare dintre
activităţile de atenuare, adaptare, reducere a vulnerabilităţii, respectiv de întărire a rezilienţei;
3. argumentarea propunerilor şi recomandărilor vizând eficientizarea măsurilor de
prevenire a schimbărilor climatice prezente în cadrul politicilor din domeniu, atât pe baza
celor două axe menţionate mai sus, cât şi pe baza necesităţii de extindere a strategiilor de
prevenire a schimbărilor climatice, pe de o parte, pentru toate sectoarele economice şi, pe de
altă parte, la toate nivelurile administrativ-teritoriale importante.
De asemenea, în vederea atingerii obiectivelor tematice au fost parcurse mai multe
etape de cercetare obligatorii, care reprezintă metode de cercetare restrânse şi care au debutat
prin culegerea datelor din surse relevante şi prelucrarea acestora prin metode analitice folosite
tot mai mult de ştiinţele de graniţă, care descriu aspectele interdisciplinare ale fenomenului
9

uman9, şi care au fost împrumutate de specialiştii dornici să releve cu exactitate amploarea
fenomenului schimbărilor climatice10, integrându-le într-un flux informaţional ştiinţific
deschis şi la îndemâna tuturor părţilor interesate.
Pe baza datelor statistice disponibile, a evoluţiilor, dinamicilor, prognozelor şi a
indicatorilor folosiţi pentru stabilirea corelaţiilor între diversele forme de impact aparţinând
schimbărilor climatice (PIB, emisii GES, populaţie etc.) s-au putut folosi în cercetare atât
metode cantitative specifice domeniul economic prioritar abordat (analiza cost-beneficiu,
extrapolarea tendinţelor, analize statistice) cât şi metode calitative (analiza şi sinteza surselor
de documentare, inventarierea şi analiza critică a strategiilor şi legislaţiei în vigoare etc). La
nivel conceptual, metodologia utilizată este cea specifică studiului efectelor economice ale
schimbărilor climatice. Astfel, alături de statistici şi prognoze referitoare la evoluţia emisiilor
GES, se regăsesc analizele dedicate modalităţilor de impact ale schimbărilor climatice.
Desigur, alături de abordarea statistică, care se bazează pe estimări directe ale impactului
folosind variaţiile unor indicatori, s-a folosit şi metoda enumerativă, care estimează efectele
schimbărilor climatice, în principal, asupra mediului fizic, valorizează rezultatele studiilor
(meteo, climatologice etc.), combină modele climatice, modele de impact şi modele numerice
care necesită o mare putere de calcul.
Asimilând metode aparţinând mai multor ştiinţe de graniţă11, spaţiul metodologic al
domeniului schimbărilor climatice s-a lărgit prin îmbogăţirea cu rezultate provenind din
abordări şi perspective diferite, luând, în ultimii ani, un nou avânt în cadrul cercetărilor
interdisciplinare. Cele mai importante concluzii ale lucrării rezultă din Analiza Cost-Beneficiu
a măsurilor pe care urmează să le ia România, conform PNASC 2016-2020 şi din analiza
comparativă a politicilor privind prevenirea schimbărilor climatice. Având în vedere
importanţa şi stringenta actualitate a temei abordate nu doar pentru domeniul economic, ci şi
pentru o categorie extinsă de domenii12, coordonatele metodologice principale ale lucrării
urmăresc următoarele direcţii:
•
sinteza principalelor surse de date pentru cercetarea problematicii vizate, urmărind
sublinierea demersului calitativ şi nu doar a celui cantitativ;
•
expunerea şi studierea exemplelor de abordare interdisciplinară a tematicii
prezentă în diverse lucrări de specialitate, rapoarte ştiinţifice, studii de cercetare etc.;
•
exemplificarea, prin tendinţe teoretice revelatoare şi metode de lucru consacrate, a
stadiului actual la care s-a ajuns în analiza efectelor economico-socială, raportată la tema
noastră;
•
prelucrarea şi analiza critică a informaţiilor, astfel încât să putem identifica unele
soluţii originale care să poată completa şi lărgi pe viitor cercetarea temei alese.
Structura lucrării, construită pe baza schemei logice prezentată mai jos, a fost stabilită
astfel încât să poată asigura logica internă de analiză a acesteia, care se bazează, ca metode
generale de cercetare, preselectarea domeniului specific fiecărui capitol în parte şi
argumentarea răspunsurilor pentru fiecare problemă ridicată plecând, desigur, de la baza
teoretică prezentată în primul capitol. Se poate observa că primele două capitole care urmează
celui introductiv, de teorie, au fost dedicate prezentării situaţiei efectelor schimbărilor
climatice în funcţie de nivelul emisiilor GES, respectiv, nivelurile de impact ale acestora.
Pentru că tema lucrării de faţă aparţine unei sfere a ştiinţelor care conţin un grad de
generalizare minim însă o arie de complexitate vastă, am ales abordarea acesteia printr-o
perspectivă metodologică holistică.
9 De exemplu, în domeniul schimbărilor climatice, geografia umană este relevantă prin conexiunile făcute între ecosisteme, peisaje şi
climă.
10 Datele NASA atestă faptul că anul 2013 a fost unul dintre cei mai calzi din istorie (cu 0,62 grade mai mare decât media secolului XX).
11 Recent, comunitatea ştiinţifică a devenit preocupată de elaborarea unor ghiduri conținând Models of Cross-border Collaboration.
12 Domeniile interesate de schimbările climatice s-au extins de la economie şi geografie, până la sociologie şi filozofie şi etică.
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Primul capitol, intitulat „Dinamica schimbărilor climatice”, este rezervat prezentării
problematicii şi analizei diverselor tipuri de impact al schimbărilor climatice. Sunt analizate
aspectele referitoare la nivelul efectelor, cauzelor şi factorilor care contribuie la declanşarea
fenomenului schimbărilor climatice, pe baza studierii critice a literaturii de specialitate. Pentru
a evita nivelul superficial al speculaţiei13, acest demers se bazează pe cele mai relevante studii
şi cercetări, inclusiv pe ultimele Rapoarte ale IPCC14. În final se face o sinteză a argumentelor
necesare particularizării factorilor determinanţi şi a conceptualizării fenomenelor asociate
tematicii schimbărilor climatice.
Cele mai importante aspecte vizate în cadrul sub-capitolelor sunt dedicate
următoarelor probleme: delimitări conceptuale, prezentarea teoriilor, inclusiv a celor care au
marcat evoluţia domeniului economiei schimbărilor climatice; se identifică şi analizează
factorii şi cauzele majore ale schimbărilor climatice, bazate pe dovezi ce atestă încălzirea
globală; prezentarea scenariilor, prognozelor şi modelelor schimbărilor climatice care sunt
preluate în discutarea riscului climatic. În acest context, se evidenţiază importanţa noţiunii de
rezilienţă, alături de cele de atenuare, adaptare şi vulnerabilitate, în cadrul prezentării ciclului
complet al prevenirii schimbărilor climatice. Aspectele prezentate sunt concentrate în jurul
definirii şi prezentării principiilor generale care descriu potenţialul generator de crize al
schimbărilor climatice, precum şi particularizările acestora în funcţie de modul de
manifestare.
În cel de al doilea capitol, intitulat: „Analiza emisiilor. Evoluţii şi prognoze” luăm în
discuţie situaţia de fapt, de care se face responsabilă industrializarea începută acum un secol,
precum şi soluţiile propuse pentru păstrarea unor concentraţii de emisii cât mai reduse şi mai
puţin periculoase pentru omenire. Pentru că emisiile GES reprezintă indicatorul cel mai
relevant, pe de o parte, pentru daunele aduse mediului natural şi, pe de altă parte, pentru
justificarea luptei împotriva schimbărilor climatice, analiza în profunzime a evoluţiei acestora
şi impactul economic sunt prezentate în mod corespunzător, conform datelor de ultimă oră
disponibile. De asemenea, este luată în discuţie posibilitatea de atingere, într-un orizont de
timp fezabil, a ţintelor convenite privind reducerile emisiilor GES ca să conducă la
transformarea economiei într-o economie care practic, să reducă cât mai mult poluarea.
Din analiza comparativă a contribuţiei României la emisiile GES globale, realizată atât
global, cât şi la nivelul sectoarelor economice cu o pondere semnificativă în acest domeniu, se
constată contribuţia redusă, chiar irelevantă a ţării noastre la nivelul emisiilor GES. Cu toate
că România se regăseşte între statele care au o pondere extrem de scăzută a emisiilor GES pe
plan mondial, prognozele, inclusiv în ceea ce priveşte România, oferă un cadru de analiză a
dinamicii GES, din perspectiva atenuării, dacă nu chiar a stopării creşterii concentraţiei
acestora la nivel regional şi global.
Următorul capitol: „Impactul schimbărilor climatice” este dedicat analizării efectelor
schimbărilor climatice care, manifestându-se pe multiple planuri şi în mod diferit în funcţie de
condiţiile specifice de mediu dar şi economico-sociale, prezintă dificultăţi specifice în a fi
cuantificate cu precizie. Desigur, punem accent pe evidenţierea condiţiilor de apariţie şi
manifestare ale schimbărilor climatice în cadrul regional specific României, pe cele trei axe
fundamentale de interacţiune ale impactului schimbărilor climatice: impact fizic/de mediu,
impact economic şi impact social. În cadrul subiectelor prezente în acest capitol analizăm
condiţiile specifice de manifestare ale schimbărilor climatice în România, precum şi aspectele
Se vorbeşte astăzi chiar despre o mitologie a schimbărilor climatice; care excede şi, uneori, umbreşte domeniul cercetării ştiinţifice. Vezi
Lucian, Boia, Omul şi clima. Teorii, scenarii, psihoze.
14Majoritatea specialiştilor care au lucrat pentru Rapoartele IPCC, în mod îngrijorător, consideră că fenomenele meteo extreme vor intra
cât de curând în sfera normalității.
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esenţiale ale costurilor angrenate de efectele schimbărilor climatice. Între problemele vizate în
cadrul acestui capitol este evaluată şi vulnerabilitatea României la schimbări climatice.
In cadrul acestui capitol se evidenţiază, cu prioritate, aspecte legate de manifestarea şi
determinarea impactului: expunerea principalilor factori de mediu din România la schimbări
climatice (păduri, ape, biodiversitate); modul în care sunt afectate de schimbările climatice
cele mai vulnerabile sectoare economice (agricultura, energia, transporturile); efectele asupra
populaţiei, a comunităţilor umane şi, desigur, evidenţierea gradului în care acestea sunt
pregătite să facă faţă pericolelor iminente provocate de calitatea factorilor de mediu.
Cu capitolul patru, intitulat „Politici şi strategii pentru prevenirea schimbărilor
climatice în UE” deschidem partea lucrării dedicată analizei soluţiilor propuse pentru a lupta
împotriva schimbărilor climatice. Evident, având în vedere istoricul implicării UE şi a
iniţiativelor sale politice în domeniul prevenirii schimbărilor climatice, începem cu
prezentarea obiectivelor urmărite şi a elementelor de politici, strategii, planuri de măsuri şi
acţiuni concrete promovate de UE. Aceste aspecte sunt prezentate din perspectiva asumării
responsabilităţilor şi acţiunii concertate a stake-holderilor publici şi privaţi şi în relaţia
firească de interdependenţă cu alte domenii de responsabilitate incidente efectelor
schimbărilor climatice. Având în vedere faptul că politicile schimbărilor climatice interferează
cu alte seturi de politici, esenţiale pentru dezvoltarea durabilă a spaţiului comunitar,
problemele ridicate în acest capitol încadrează atât dimensiunea asumării responsabilităţii
pentru măsurile de prevenire care se impun, cât şi coordonatele necesare implementării noilor
strategii ale UE. Tot în cadrul acestui capitol sunt analizate perspectivele construcţiei si
promovării economiei verzi şi a economiei circulare, precum şi a operaţionalizării
instrumentelor adecvate măsurării eficienţei economice în lupta împotriva schimbărilor
climatice. Se face referire nu doar la gestiunea Certificatelor de emisii sau a Certificatelor
Verzi, ci şi la evoluţia pieţelor pe care se tranzacţionează acestea, se extinde asupra
instrumentelor financiare destinate combaterii schimbărilor climatice şi a perspectivei de
diversificare a acestora.
Capitolul cinci „Politici şi strategii pentru prevenirea schimbărilor climatice în
România” urmăreşte, pe de o parte, analiza gradului de simetrie dintre politicile naţionale şi
cele europene în privinţa schimbărilor climatice şi, pe de altă parte, evidenţierea consistenţei
documentelor programatice ale României din acest domeniu. Analiza a avut in vedere atât
planul naţional cat şi cel regional, din perspectiva particularităţilor schimbărilor climatice şi a
riscului producerii acestora, cu evidenţierea incidenţei asupra structurii economice pe domenii
de activitate. Astfel, s-a analizat în ce măsură politicile de prevenire a schimbărilor climatice
elaborate la nivelul regiunilor (inclusiv, a municipiilor) se armonizează cu politicile
sectoarelor economice privind schimbările climatice (acolo unde acestea există, desigur). Din
investigarea ambelor planuri se poate constata în ce măsură strategia CRESC şi PNASC 20162020 au şanse de a fi puse în practică în conformitate cu necesităţile de dezvoltare economicosocială pe plan naţional şi/sau regional. Un interes particular a fost acordat atât evoluţiei
producţiei de energie din surse regenerabile în România, cât şi a contribuţiei la piaţa
tranzacţionării instrumentelor economice. Demersul de analiză a avut în vedere prezentarea
critică a statisticilor şi prognozelor privind impactul potenţial şi real al implementării acestora.
Capitolul şase „Analiza costurilor şi beneficiilor politicilor de prevenire a
schimbărilor climatice în România” are în vedere, pe baza cercetării empirice, evidenţierea
implicaţiilor soluţiilor propuse pentru prevenirea schimbărilor climatice şi prezentate în
PNASC 2016-2020 (în acest document este concentrată întreaga paletă de măsuri ce urmează
a fi implementate în scopul aplicării SNSC CRESC 2016-2030). S-a dezvoltat o analiză de tip
Cost-Beneficiu a PNASC, iar concluziile obţinute evidenţiază cu claritate poziţia strategică pe
care a adoptat-o România în vederea luptei împotriva schimbărilor climatice. Verificând
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consistenţa PNASC 2016-2020 şi analizând concluziile prezentate prin Evaluările strategice
de mediu (SEA) şi Raportul de mediu (care au evaluat acest document esenţial), aducem
completări, considerăm noi utile referitoare la obiectivele asumate de România şi a
posibilităţii respectării acestora (atât în ceea ce priveşte scăderea emisiilor GES cu 19% în
2020 raportat la anul 2005, cât şi pentru creşterea ponderii producerii şi consumului de
energie din surse regenerabile de la 18% în 2005, la 24% în 2020).
În ultimul capitol, intitulat „Concluzii, propuneri şi recomandări”, prezentăm
rezultatele din extrapolarea concluziilor ACB a PNASC 2016-2020 la mediul economicosocial din România şi, pe de altă parte, din aplicarea pârghiilor necesare optimizării şi
eficientizării măsurilor de prevenire a schimbărilor climatice, care se desprind din aceeaşi
analiză. Se sintetizează şi completează concluziile parţiale avansate la finalul fiecărui capitol
şi se prezintă principalele repere ale contribuţiei personală în cadrul prezentei lucrări.
Concluziile finale vin să justifice validitatea premiselor de la care s-a pornit: formularea
ciclului complet de prevenire a schimbărilor climatice; integrarea problematicii schimbărilor
climatice în nucleul politicilor dezvoltării durabile şi necesitatea elaborării unor strategii de
prevenire a schimbărilor climatice, atât pentru fiecare sector economic în parte, cât şi pentru
fiecare unitate administrativ-teritorială care urmează să fie afectată de aplicarea măsurilor de
prevenire15.
Pentru a evita încărcarea expunerii, lucrarea este completată prin Anexe, în care sunt
prezente diverse ilustrări concludente ale aspectelor dezbătute, cu date tehnice, scheme logice,
figuri şi tabele. Lucrarea se încheie cu un Glosar de termeni, util clarificării unor concepte si
termeni de specialitate care, datorită impreciziei traducerii lor din limba engleză, conduc
uneori la o folosire improprie.
Propunerile şi recomandările finale sunt legate în mod organic de premisele de
cercetare, fiind susţinute de concluziile prezentei lucrări. Aceste concluzii au fost desprinse
din următoarele analize:
• ACB a PNASC 2016-2020, care a constat în evaluarea costurilor cu investiţiile, a
costurilor de operare, precum şi a beneficiilor estimate a fi obţinute în urma aplicării
măsurilor prevăzute în acest document. În urma acestei analize s-a constatat discrepanţa
dintre costurile – extrem de mari – implicate de punerea în practică a măsurilor de atenuare
a emisiilor GES, respectiv, de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi beneficiile reduse
avute în vedere. De asemenea, ACB a pus în evidenţă absenţa beneficiilor cuantificabile în
formularea majorităţii măsurilor de prevenire propuse prin PNASC.
• Analiza critică (SWOT) a măsurilor de reducere a emisiilor GES şi adaptare la
schimbări climatice din PNASC 2016-2020. Aceasta a scos în evidenţă discrepanţele majore
în ceea ce priveşte propunerile de finanţare şi sursele disponibile, precum şi lipsa de claritate
în formularea obiectivelor şi acţiunilor urmărite.
• Analiza evoluţiei şi prognoza emisiilor GES la nivel european. În urma studierii
aprofundate a acestora a fost evidenţiat rolul extrem de redus al României în ceea ce priveşte
cantitatea globală a emisiilor GES, precum şi tendinţa constant descrescătoare a emisiilor
GES la nivel naţional, în concordanţă cu ţintele de reducere stabilite în documentele UE
privind schimbările climatice.
• Analiza vulnerabilităţii României la schimbările climatice, efectuată pe baza unor
calcule prezente în analize globale, care au urmărit evoluţia câtorva indicatori compoziţi.
Rezultatele acesteia plasează România într-o poziţie de mijloc la nivel global, pe de o parte,
cu o expunere redusă la creşterea nivelului mării şi la fenomene meteorologice extreme şi, pe
15Noile cercetări în care sunt integrate planurile verticale cu cele orizontale privind schimbările climatice, se axează pe necesitatea
adoptării unor strategii unitare în funcţie de scală şi agregarea acestora la un nivel de combinare.
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de altă parte, extrem de expusă la pagube în agricultură, datorate secetelor şi inundaţiilor tot
mai frecvente.
• Analiza comparativă a nivelului şi evoluţiei preţului energiei electrice, raportat la
numărul de salariaţi din industrie. Din aceasta a rezultat existenţa unei corelaţii statistice
clare între cei doi parametrii analizaţi, mai ales că, pentru perioada analizată, numărul
salariaţilor a scăzut constant, iar preţul energiei a crescut în permanenţă.
• Analiza instrumentelor economice de prevenire a schimbărilor climatice la nivel
naţional, reprezentate de Certificatele Verzi şi de Certificatele de emisii GES. Din aceste
analize a rezultat, în privinţa Certificatelor Verzi, costul extrem de mare al subvenţiilor
acordate investitorilor şi suportate în mod direct de populaţie, raportat la beneficiile
obţinute. În privinţa, Certificatelor de emisii GES s-a constatat activitatea ineficientă a
României pe piaţa internaţională a acestora, rezultând pierderea unor sume importante.
• Analiza costului măsurilor de prevenire a schimbărilor climatice în România. Din
această analiză a rezultat orientarea investiţiilor cu predilecţie către reducerea emisiilor GES,
în proporţie de 90% – deşi evoluţia emisiilor GES pe plan naţional nu justifică această
prioritizare – în condiţiile în care România are mult mai multă nevoie de implementarea unor
măsuri de adaptare, atât pe plan naţional, cât şi local.
Contribuţii proprii
Alături de trasarea ciclului complet al prevenirii şi separarea obiectivelor strategiilor
aparţinând sectoarelor economice de cele elaborate la nivel administrativ-teritorial, această
lucrare contribuie atât la conştientiza importanţei fenomenului, cât şi a necesităţii adăugării de
valoare16 în ceea ce priveşte eficientizarea măsurilor de prevenire a schimbărilor climatice.
Prevenirea schimbărilor climatice joacă un rol fundamental, deoarece acest proces
depinde, în ultimă instanţă, de trecerea la dezvoltarea durabilă17. Astfel, pentru a avea o
imagine completă a dependenţei dezvoltării durabile de suportul măsurilor de prevenire a
schimbărilor climatice, lucrarea de faţă introduce abordarea prin „ciclu complet al prevenirii
schimbărilor climatice”. Acest ciclu este format din patru secvenţe/timpi interconectaţi care,
individual, se bazează pe dovezi ştiinţifice din diverse domenii care studiază impactul
antropic asupra schimbărilor climatice.
În mod logic, pentru a putea formula propuneri şi recomandări pertinente de
îmbunătăţire a cadrului măsurilor de prevenire a schimbărilor climatice, a urmat Analiza CostBeneficiu a PNASC 2016-202018, care poate fi considerată ca o primă etapă necesară
desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţilor de monitorizare, raportare şi evaluare a
politicilor dedicate schimbărilor climatice în România, desigur, în contextul politicilor UE.
In scopul evidenţierii sintetice a consistenţei cadrului şi obiectivelor PNASC 20162020, precum şi a slăbiciunilor acestuia, a fost realizată o analiză SWOT, precum şi o
comparaţie cu alte Planuri de acţiune pentru schimbări climatice din Europa. Aceste analize
au arătat lipsa de consistenţă în formularea obiectivelor, alocarea unor fonduri pentru investiţii
fără indicarea modului în care pot fi accesate sursele de finanţare corespunzătoare şi, lucrul
cel mai important, lipsa unor beneficii nete în urma aplicării măsurilor de reducere a emisiilor
GES.
Analiza pieţei instrumentelor economice pe baza cărora se face implementarea
măsurilor de prevenire a schimbărilor climatice, face referire la Certificatele Verzi şi
Certificatele de emisii GES, atât la nivel european cât şi la nivel naţional. Rezultatele obţinute
16 Împărtăşim aprecierea specialiştilor care consideră că, în ultimă instanţă, perceperea de către populaţie a dezvoltării durabile ca pe un
beneficiu cu implicaţii majore în evoluţia societăţii, conduce la necesitatea redefinirii conceptului de „valoare” pentru economie.
17 SYR AR5 IPCC consideră că mutarea sarcinilor de atenuare şi adaptare din prezent spre viitor, precum și formularea unor răspunsuri de
adaptare insuficiente la creşterea impactului schimbărilor climatice sunt elemente care erodează baza pentru o dezvoltare durabilă.
18PNASC, adoptat în 2005, este principalul instrument de implementare a SNSC deşi fundamentează cadrul aplicării unor măsuri concrete
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demonstrează, pe de o parte, o corelaţie statistică puternică între reducerea emisiilor GES şi
creşterea numărului de Certificate Verzi şi, pe de altă parte, eficienţa scăzută a investiţiilor în
capacităţi de energie regenerabilă cu o tehnologie ineficientă, în ciuda subvenţiilor generoase
oferite investitorilor.
În scopul determinării costurilor implicate de reducerea efectelor schimbărilor
climatice, s-a analizat impactul schimbărilor climatice în România, luându-se în considerare
pagubele datorate dezastrelor climatice în raport cu evoluţia principalilor parametrii
climatici. Concluziile analizei statistice aplicate pentru datele disponibile (care necesită a fi
completate consistent), au demonstrat o legătură slabă între parametrii analizaţi.
În ceea ce priveşte evaluarea impactului social, aceasta s-a făcut pe baza analizei unor
indicatori semnificativi care au capacitatea de a evidenţia modul în care schimbările climatice
influenţează acest pilon al dezvoltării durabile. În urma analizelor statistice respective s-a pus
în evidenţă corelaţia puternică dintre dinamica pieţei muncii din industrie şi evoluţia preţului
energiei.
Lucrarea de faţă afirmă necesitatea trecerii de la angajamente, la aplicarea în practică a
măsurilor optime de prevenire a schimbărilor climatice. Totodată, aceasta trage un semnal de
alarmă cu privire la necesitatea centralizării datelor privind influenţa schimbărilor climatice
asupra României, pentru că acestea sunt, cel puţin în momentul de faţă, destul de vechi şi
disparate şi insuficiente (inclusiv cele de la EUROSTAT). De aceea, am urmărit o grupare cât
mai clară a acestora, în special, ţinând cont de faptul că datele privind impactul economic al
schimbărilor climatice la nivel naţional sunt (şi acestea) extrem de sărace.
Considerăm că analizele dedicate costurilor măsurilor de prevenire a schimbărilor
climatice, aplicarea ciclului complet al prevenirii schimbărilor climatice, distingerea între
planurile de referinţă ale strategiilor dedicate, precum şi plasarea tematicii în contextul
general al dezvoltării durabile reprezintă o abordare nouă şi utilă atingerii scopului acestei
lucrări. Plecând de la aceste elemente, părţile interesate în problematica schimbărilor
climatice (de la experţi şi propagatori în mass-media şi până la politicieni, activişti şi
specialişti în studii de impact economico-social al schimbărilor climatice), ar putea găsi o
sursă de inspiraţie pentru propriile direcţii de cercetare, care nu vor putea eluda orientarea cu
prioritate pe cele doua direcţii fundamentale pentru gestionarea eficientă a schimbărilor
climatice în România: a) limitarea efectelor deja semnalate, pentru evitarea cronicizării
incidenţelor negative şi b) prevenirea, ca cea mai eficientă măsură din perspectiva costurilor si
a protecţiei resurselor naturale.
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