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S

tudiul prezintă o serie de acţiuni, prin care societatea răspunde,
în prezent, la problema schimbărilor climatice (globale).
Avem în vedere măsurile de diminuare şi de adaptare la
consecinţele modificării climei care se întreprind la nivel internaţional,
european şi naţional, punând accent pe politicile de răspuns.
Ne referim la soluţiile care se iau în România pentru diminuarea efectelor
schimbărilor climatice concretizate în programe care se adresează populaţiei,
instituţiilor publice, unităţilor administrativ-teritoriale şi care urmăresc să
încurajeze utilizarea energiei regenerabile şi a transportului rutier mai puţin
poluant etc.
În ceea ce priveşte politica naţională pentru adaptarea la consecinţele
schimbărilor climatice, lucrarea evidenţiază unele măsuri care au ca scop
prevenirea situaţiilor cu potenţial distructiv pentru persoane şi bunuri
materiale, asigurarea protecţiei persoanelor angajate în muncă, asigurarea
protecţiei sociale a categoriilor de populaţie cu venituri mici, dezvoltarea
sistemului de asigurări în caz de riscuri naturale, dezvoltarea sistemului de
irigaţii pentru culturi agricole.
Analiza a fost realizată utilizând date statistice (Eurostat, Comisia
Europeană, Pew Research Center, Institutul Naţional de Statistică, Paid,
Autoritatea de Supraveghere Financiară), documente strategice, acte normative,
lucrări de specialitate, informaţii conţinute de site-urile unor instituţii.
Cuvinte-cheie: grupuri sociale vulnerabile; adaptarea la schimbările
climatice; creşterea rezistenţei umane la efectele schimbărilor climatice;
România.

INTRODUCERE
Schimbările climatice, prin consecinţele şi riscurile pe care le implică pentru
societate, economie şi mediu, reprezintă în prezent o îngrijorare pentru populaţia de
pretutindeni.
Raportul Îngrijorare la nivel mondial cu privire la schimbările climatice,
suport larg pentru limitarea emisiilor [Global Concern about Climate Change,
⎢
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Broad Support for Limitting Emissions], realizat de Pew Research Center, în
perioada martie – mai 2015, care analizează opinia publică din 40 de state
referitoare la schimbările climatice arată că 85% dintre respondenţi consideră
modificările climei ca fiind o problemă serioasă.
Pentru a combate efectele ce decurg din această problemă, pe plan mondial şi
la nivel naţional se iau măsuri care au ca obiectiv limitarea încălzirii globale la mai
puţin de 2°C, şi, odată cu aceasta, a riscurilor pe care le-ar putea avea. Conform
raportului din anul 2018 al Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbările
Climatice [Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC], unele efecte ale
schimbărilor climatice ar putea fi evitate printr-o limitare a creşterii temperaturii
globale la 1,5°C faţă de perioada preindustrială.
Acţiunile de răspuns la modificarea climei urmăresc atât diminuarea acestora
prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cât şi adaptarea societăţii la
efectele lor negative. Dintre cele două căi de combatere a modificării climei,
adaptarea a primit o atenţie crescută în secolul actual, reprezentând o temă de
interes atât la nivel politic, cât şi în practică (Adger şi alţii, 2009, după Pielke şi
alţii, 2007).
Un discurs politic important – cel despre „schimbările climatice periculoase”,
exprimat şi prin poziţia Uniunii Europene – avertizează că „adaptarea societăţii
este limitată odată ce este depăşit un prag periculos” – cum este încălzirea globală
de 2ºC peste nivelul preindustrial, şi necesită luarea de măsuri urgente (Adger şi
alţii, 2009, după Schellnhuber şi alţii, 2006).
Noţiunea de adaptare defineşte „anticiparea efectelor negative ale schimbărilor
climatice şi luarea de măsuri corespunzătoare pentru a preveni sau a reduce la
minimum daunele pe care le pot provoca acestea, precum şi pentru a fructifica
oportunităţile care pot apărea” (Comisia Europeană, 2014: 9). Termenul implică,
aşadar, atât măsuri prin care comunităţile şi indivizii să se adapteze la efectele
actuale sau viitoare induse de schimbările climatice, cât şi valorificarea oportunităţilor
benefice, deşi aceasta din urmă este condiţionată de mulţi factori (Moser şi
Ekstrom, 2010).
Creşterea rezistenţei societăţii vizează toate aspectele, respectiv ecologice,
economice şi sociale, şi se realizează prin intermediul politicilor în toate domeniile
de activitate.
Politicile de combatere şi de adaptare la schimbările climatice cuprind măsuri
care se pot răsfrânge asupra vieţii populaţiei. Prin aceste măsuri se urmăreşte
dezvoltarea unor instituţii şi servicii care pot interveni, spre exemplu, asupra unor
aspecte legate de sănătatea şi bunăstarea populaţiei şi care, la rândul lor, pot
acţiona la nivelul comportamentului şi atitudinii indivizilor. Între sistemele pe care
societatea le-a dezvoltat de-a lungul timpului pentru a se adapta la variaţiile climei
se află irigaţiile, asigurările şi previziunea meteorologică (Adger şi alţii, 2009). Pe
lângă acestea, în prezent se au în vedere şi alte măsuri, cum sunt cele pentru
dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie în cazul fenomenelor extreme şi a
celor pentru dezvoltarea sistemului de asistenţă socială.
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Referitor la acest din urmă sistem, în contextul adaptării la schimbările
climatice, în literatura de specialitate se arată că „există o nevoie urgentă de a
dezvolta noi abordări de politici pentru săraci, care vor ajuta cele mai vulnerabile
grupuri să se adapteze şi să prospere în anii viitori” (Ziegler, 2016: 1, după
Heltberg şi alţii, 2009) (trad. n.).
Lucrarea analizează percepţia populaţiei asupra schimbărilor climatice şi
politicile actuale privind modificarea climei. În ceea ce priveşte politicile privind
schimbările climatice prezentăm măsurile de diminuare şi de adaptare la nivel
european şi la nivel naţional.
Legat de politica de diminuare a schimbărilor climatice din ţara noastră
evidenţiem iniţierea şi promovarea unor programe, cum sunt cele pentru utilizarea
surselor de energie durabilă, pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor
şi pentru utilizarea de vehicule de transport rutier nepoluante şi eficiente energetic,
care se adresează populaţiei, instituţiilor publice, unităţilor administrativ-teritoriale.
Referitor la politica de adaptare a populaţiei la consecinţele schimbărilor
climatice analizăm unele dintre măsuri, precum prevenirea şi gestionarea unor
situaţii cu potenţial distructiv legate de climă, care pot pune viaţa oamenilor în
pericol sau pot aduce prejudicii materiale, asigurarea protecţiei persoanelor
angajate în muncă, dezvoltarea sistemului de asigurări în caz de riscuri naturale,
dezvoltarea sistemului de irigaţii pentru culturile agricole şi protecţia socială a
categoriilor de populaţie cu venituri mici.
Elaborarea lucrării s-a bazat pe analiza de date statistice (Eurostat, Comisia
Europeană, Pew Research Center, Institutul Naţional de Statistică, Paid, Autoritatea
de Supraveghere Financiară) şi pe consultarea de documente strategice şi acte
normative, lucrări de specialitate şi informaţii conţinute de site-urile unor instituţii.

PERCEPŢIA POPULAŢIEI CU PRIVIRE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Populaţia de pretutindeni este îngrijorată în legătură cu schimbările climatice
globale pe care le percepe ca pe o ameninţare prin consecinţele pe care acestea le
au în prezent sau le pot avea în viitor.
Aşa cum arătam anterior, Raportul Îngrijorare la nivel mondial cu privire la
schimbările climatice, suport larg pentru limitarea emisiilor [Global Concern
about Climate Change, Broad Support for Limiting Emissions] (Pew Research
Center, martie–mai 2015), analizează opinia publică din 40 de state referitoare la
schimbările climatice, iar populaţia este îngrijorată în legătură cu acest fenomen. O
pondere însemnată a respondenţilor – 85% – afirmă că schimbările climatice reprezintă
o problemă serioasă, iar 54% dintre ei spun că este o problemă foarte serioasă.
Îngrijorarea unei mari părţi a respondenţilor – 79% – este legată de efectele
pe care schimbările climatice le au asupra oamenilor în prezent – 51% – sau le vor
avea în următorii ani – 28%. O mare parte dintre ei (72%) declară că sunt
îngrijoraţi că acestea i-ar putea afecta personal la un moment dat în decursul vieţii.
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Dintre consecinţele posibile, seceta şi penuria de apă îngrijorează în cea mai mare
măsură populaţia cercetată (44%). Un sfert dintre respondenţi consideră vremea
severă, precum inundaţii sau furtuni intense, ca fiind efectul posibil cel mai
îngrijorător. O pondere mai redusă (14%) citează căldura extremă pe perioade
lungi, iar 6% creşterea nivelului mării.
În ceea ce priveşte dorinţa de a limita emisiile de gaze cu efect de seră care
pot contribui la încălzirea globală, aceasta este exprimată de o mare parte a
populaţiei cercetate – 78%, care ar sprijini propriile ţări în această privinţă (sondajul s-a
desfăşurat în perioada martie – mai 2015, înaintea Conferinţei de la Paris).
Referitor la combaterea modificării climei, o medie de 67% a respondenţilor
afirmă că, pentru a reduce efectele acestui fenomen, sunt necesare schimbări
majore ale stilului de viaţă, în timp ce 22% cred că tehnologia poate rezolva
(singură) problema.
La nivel european, populaţia este de asemenea îngrijorată cu privire la
schimbările climatice globale. Raportul Schimbările climatice. Eurobarometru
Special 435 [Climate Change. Special Eurobarometer 435] (European Commission,
2015), bazat pe cercetarea opiniei publice din 28 de state membre ale Uniunii
Europene, arată că 91% din populaţia cercetată consideră schimbările climatice
globale o problemă serioasă, iar 69% ca fiind o problemă foarte serioasă. Între
problemele globale (precum sărăcie, foamete şi lipsa apei potabile, terorismul
internaţional, situaţia economică, conflictele armate, creşterea populaţiei lumii,
răspândirea bolilor infecţioase, proliferarea armelor nucleare) cu care se confruntă
omenirea în momentul de faţă, schimbările climatice se situează pe locul al
patrulea, fiind menţionate de 15% dintre respondenţi drept cea mai serioasă
problemă globală actuală.
Referitor la combaterea schimbărilor climatice, cea mai mare parte a
populaţiei cercetate din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (93%) este
de părere că aceasta va fi eficientă doar prin efortul comun al tuturor ţărilor lumii.
În ceea ce priveşte responsabilitatea luptei împotriva schimbărilor climatice,
respondenţii indică guvernele naţionale (42%), întreprinderile şi industriile (35%)
şi Uniunea Europeană (35%). Un procent mai mic (16%) din populaţia cercetată
consideră că această responsabilitate ar trebui să fie colectivă.
În România, o pondere de 74% din populaţia cercetată consideră că
schimbările climatice sunt o problemă „foarte gravă”. 12% dintre respondenţi
consideră chiar că aceasta este cea mai gravă între problemele lumii în prezent.
Schimbările climatice sunt percepute ca a treia problemă foarte serioasă cu care se
confruntă omenirea după sărăcie, foamete şi lipsa apei potabile (36%) şi situaţia
economică (24%).
Legat de combaterea schimbărilor climatice, 86% dintre respondenţii din ţara
noastră cred că aceasta va fi eficientă prin acţiunea comună a tuturor statelor lumii.
În opinia populaţiei anchetate din ţara noastră, responsabilitatea pentru
combaterea schimbărilor climatice revine mai ales guvernului naţional (39%),
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întreprinderilor şi industriilor (30%) şi Uniunii Europene (30%). Doar 6% dintre
respondenţi consideră că responsabilitatea este una colectivă ce implică întreaga
societate.
Aproape jumătate dintre respondenţii europeni (49%) au declarat că ei au
întreprins personal unele acţiuni în ultimele şase luni pentru a combate schimbările
climatice, în timp ce 47% au spus că ei nu au întreprins nicio acţiune în acest sens
în ultimele şase luni.
În proporţie ridicată, populaţia din statele membre ale Uniunii Europene ia
măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice. 94% dintre respondenţi au
menţionat că au întreprins cel puţin o acţiune cu privire la schimbările climatice.
Reducerea cantităţii de deşeuri şi separarea acestora pentru reciclare este principala
acţiune întreprinsă de 74% din populaţia anchetată, urmată de reducerea
consumului de produse de unică folosinţă de câte ori este posibil (57%) şi de
cumpărarea de produse alimentare locale şi sezoniere de câte ori este posibil (49%).
Un procent însemnat (89%) dintre respondenţii români a afirmat că a luat cel
puţin o dată măsuri privind schimbările climatice. Acţiunile principale întreprinse
de ei sunt cumpărarea de produse alimentare locale şi sezoniere ori de câte ori este
posibil (42%), reducerea cantităţii de deşeuri şi separarea acestora pentru reciclare
(37%) şi cumpărarea de aparate de uz casnic mai eficiente energetic decât alte
modele (34%).
Există o atitudine pozitivă în rândul populaţiei din ţările Uniunii Europene cu
privire la lupta împotriva schimbărilor climatice care ar aduce unele beneficii
economice. 81% dintre respondenţi cred că combaterea schimbărilor climatice şi
utilizarea mai eficientă a energiei pot stimula economia şi locurile de muncă în UE.
O proporţie de 92% dintre respondenţii europeni cred că este important ca guvernul
să sprijine îmbunătăţirea eficienţei energetice până în 2030, 52% considerând că
este „foarte important”.
De asemenea, un procent de 91% spune că este important ca guvernul să
stabilească obiective privind creşterea cantităţii de energie regenerabilă folosită
până în 2030, 52% afirmând că este „foarte important”.
Atitudinea populaţiei din România cu privire la lupta împotriva schimbărilor
climatice este de asemenea pozitivă. Dintre respondenţii români, 75% sunt de
acord că acţiunile pentru combaterea schimbărilor climatice şi utilizarea mai
eficientă a energiei pot stimula economia şi locurile de muncă în UE. 43% sunt
„total de acord” cu aceasta. Respondenţii români, în proporţie de 93%, consideră că
este important ca guvernul să acorde sprijin pentru îmbunătăţirea eficienţei
energetice până în 2030, iar 56% afirmă că este „foarte important”. Similar, o
pondere de 91% crede că este important ca guvernul să stabilească ţinte privind
creşterea cantităţii de energie regenerabilă folosită până în 2030, 52% spunând că
este „foarte important”.
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POLITICI PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
ŞI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Politicile climatice urmăresc limitarea încălzirii globale la mai puţin de 2ºC
faţă de temperatura medie din perioada preindustrială, pentru a se evita apariţia
unor consecinţe negative la scară planetară ce-ar putea afecta mediul şi societatea.
Aceasta reprezintă un obiectiv la care au aderat statele lumii în anul 1992, cu
ocazia Convenţiei cadru a Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea de la Rio
de Janeiro şi prin semnarea Protocolului de la Kyoto, adoptat în Japonia în 1997.
Protocolul prevede pentru statele semnatare, inclusiv pentru majoritatea statelor
membre ale UE, care au ratificat documentul, obligaţii (legale) de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008–2012, cu o medie de 5% faţă de
nivelul din 1990, iar în perioada 2013–2020, cu o medie de 18% faţă de acelaşi
nivel de referinţă.
Un nou acord privind clima, semnat la Paris în 2015, în cadrul Conferinţei
Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, a stabilit ca principal obiectiv
obligatoriu pentru statele semnatare1 menţinerea creşterii temperaturii globale în
acest secol sub 2ºC faţă de nivelul din perioada preindustrială şi chiar limitarea
creşterii la mai puţin de 1,5ºC şi, în plus, dezvoltarea capacităţii statelor de a face
faţă efectelor schimbărilor climatice, mai ales a celor în curs de dezvoltare şi a
celor mai vulnerabile.
Politica Uniunii Europene urmează calea de atenuare a schimbărilor climatice
şi de adaptare la efectele negative ale acestora asupra societăţii, economiei şi
mediului, fiind fundamentată atât pe conceptul de atenuare, cât şi pe cel de
adaptare.
Pentru a evita impactul negativ al schimbărilor climatice la nivelul Uniunii
Europene se iau măsuri de atenuare şi de adaptare la consecinţele acestor
schimbări. Măsurile de atenuare se referă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră şi trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon, în timp ce măsurile de
adaptare urmăresc să reducă riscurile şi pagubele provocate de efectele negative
prezente sau viitoare, dar şi să exploateze potenţialele beneficii (Comisia
Comunităţilor Europene, 2007).
În ceea ce priveşte reducerea schimbărilor climatice, eforturile Uniunii
Europene datează din 1990, când Uniunea şi-a fixat ca obiectiv stabilizarea
emisiilor de carbon (CO2) la nivelul din 1990. În acest sens s-a acţionat prin măsuri
de atenuare, cum sunt: creşterea utilizării energiei regenerabile, îmbunătăţirea
eficienţei energetice în industrie, în construcţii şi a aparatelor electrocasnice,
îmbunătăţirea managementului deşeurilor etc. care urmăresc, de asemenea,
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (Comisia Europeană, 2014).
1

Între statele semnatare se numără şi SUA, care însă au anunţat intenţia de a se retrage din
Acord (Euroactiv.ro).
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Combaterea schimbărilor climatice reprezintă una dintre temele strategiei
Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
Strategia cuprinde obiective care urmăresc ca, până în 2020, emisiile de gaze cu
efect de seră din UE să fie reduse cu cel puţin 20% (din nivelurile din 1990), o
cantitate de energie de 20% din consumul total să provină din surse regenerabile,
iar eficienţa energetică să fie îmbunătăţită cu 20% (idem).
Urmare a politicilor de diminuare a schimbărilor climatice în Uniunea
Europeană s-a produs o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Astfel, în
perioada 1990–2014, în UE (28) emisiile poluante (echivalent în CO2) au
înregistrat, faţă de nivelul de referinţă de 100% din 1990, o scădere de 7,8%
ajungând la 92,2% în anul 2000 şi de 22,6%, ajungând la 77,4% în anul 2014
(Eurostat, 1990, 2000, 2014, după European Environment Agency – EEA).
După cum s-a arătat, un rol important în combaterea schimbărilor climatice îl
are promovarea energiei provenite din surse alternative. În urma măsurilor luate în
această direcţie, ponderea energiei regenerabile în consumul final de energie a
crescut de la 14,4% în anul 2012 la 16,7% în anul 2015, cu o ţintă de 20% în anul
2020 (Eurostat, 2012, 2015, după EEA).
Prin obiectivele arătate, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
utilizarea surselor regenerabile şi creşterea eficienţei energetice cu orizont de timp
2020, UE şi-a propus trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon, crearea de
locuri de muncă, realizarea unei economii competitive etc.
În prezent, acţiunile UE vizează aplicarea măsurilor de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră prevăzute de protocolul de la Kyoto, pentru perioada
2013–2020, iar măsurile din noul acord privind schimbările climatice semnat la
Paris în 2015 vor fi aplicate începând din anul 2020.
Pe lângă atenuarea schimbărilor climatice, respectiv reducerea şi prevenirea
emisiilor de dioxid de carbon, la nivelul Uniunii Europene se duce o politică de
adaptare la efectele negative ale modificării climei, al cărei obiectiv este
anticiparea riscurilor şi creşterea rezistenţei sau rezilienţei sistemelor umane şi
naturale la efectele schimbărilor climatice.
Este vorba despre dezvoltarea capacităţii de a face faţă unor consecinţe, cum
sunt cantităţi mai mari de precipitaţii, temperaturi mai ridicate sau mai scăzute,
resurse de apă mai reduse cantitativ, furtuni mai intense sau mai frecvente şi care
se pot produce în prezent sau în viitor.
Pentru întărirea acestei capacităţi s-a susţinut nevoia de adaptare, de
anticipare şi de luare de măsuri în vederea prevenirii sau minimizării efectelor. În
acest sens, Comisia Europeană a elaborat documente, precum: Carta verde din
2007 privind Adaptarea la schimbările climatice în Europa – posibilităţi de
acţiune ale Uniunii Europene şi Carta albă din 2009 – Adaptarea la schimbările
climatice: către un cadru de acţiune la nivel european.
Acestea prevăd politici care cresc rezistenţa la schimbările climatice,
respectiv strategii de adaptare şi măsuri specifice în domenii vulnerabile, cum sunt
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agricultura, industria, în special cea energetică, transporturile, infrastructura,
resursele de apă, ecosistemele şi, mai ales, sănătatea umană (Carta albă, 2009).
Măsurile de adaptare cuprind: măsuri tehnologice, măsuri bazate pe
ecosisteme şi măsuri care vizează schimbări de comportament (Agenţia Europeană
de Mediu – AEM, 2010).
Ca exemple practice de măsuri de adaptare enumerăm sistemele de avertizare
timpurie referitoare la valurile de căldură, seceta şi riscurile privind deficitul de
apă, diversificarea culturilor agricole, apărarea împotriva inundaţiilor din zonele de
coastă şi din albiile râurilor, gestionarea riscurilor în caz de catastrofe, dezvoltarea
infrastructurii verzi etc. (AEM, 2010).
Adaptarea la schimbările climatice include, după cum s-a menţionat anterior,
adoptarea de măsuri şi în domeniul social şi al sănătăţii umane, necesare ca urmare
a expunerii populaţiei din Europa la riscurile şi consecinţele acestor schimbări.
Modificarea condiţiilor meteorologice ale aerului, apei, calităţii şi cantităţii
hranei, ecosistemelor, agriculturii, mijloacelor de trai şi a infrastructurii pot
influenţa negativ sănătatea şi bunăstarea umană.
Scopul urmărit prin politicile în acest domeniu este acela de a întări
capacitatea populaţiei de a face faţă modificărilor nefavorabile ale climei, de a
reduce mortalitatea şi morbiditatea în rândul populaţiei legate de fenomenele
meteorologice extreme, precum şi de a reduce riscurile şi efectele asupra
mijloacelor de trai şi a condiţiilor de locuit. Anumite segmente ale societăţii, ca de
exemplu copiii, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităţi, persoanele mai
puţin înstărite sunt mai vulnerabile la modificarea condiţiilor climatice, ceea ce
implică o atenţie mai mare în stabilirea politicilor (Pye şi alţii, 2008).
În domeniul sănătăţii umane, Comisia Europeană a adoptat Planul de acţiune
european privind mediul şi sănătatea 2004–2010 [The European Environment &
Health Action Plan 2004–2010] (2004), prin care se propune îmbunătăţirea
sănătăţii umane şi, odată cu aceasta, maximizarea beneficiilor potenţiale.
În acest scop, planul prevede o serie de măsuri prin care să contribuie la
furnizarea de informaţii populaţiei care să o ajute în luarea deciziilor în cazul unor
ameninţări de mediu şi care îi pot proteja sănătatea şi bunăstarea.
Pentru aceasta, în cadrul planului se subliniază ca importante îmbunătăţirea
informaţiei cu privire la efectele poluării asupra sănătăţii, îmbunătăţirea
cunoştinţelor privind mediul şi sănătatea, precum şi îmbunătăţirea comunicării
privind riscurile legate de mediu şi sănătate pentru a oferi populaţiei informaţiile
necesare pentru ca aceasta să poată face alegeri în cunoştinţă de cauză în ceea ce
priveşte sănătatea şi bunăstarea proprii.
Un alt document important elaborat de Comisia Europeană este Strategia
Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice [An EU Strategy on
adaptation to climate change] (2013) care urmăreşte, între altele, şi consolidarea
capacităţii Uniunii Europene de a reacţiona la impactul schimbărilor climatice
asupra sănătăţii umane.
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În acest scop, strategia prevede mai multe acţiuni, între care menţionăm:
– integrarea sănătăţii în politicile şi măsurile de atenuare şi adaptare la
schimbările climatice din toate sectoarele;
– dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie în cazul fenomenelor extreme
şi a epidemiilor de boli, pentru a reduce expunerea individuală şi comunitară;
– pregătirea sistemelor de sănătate pentru a-şi îmbunătăţi capacitatea de
reacţie la impactul fenomenelor asociate schimbărilor climatice;
– creşterea conştientizării publicului privind impactul schimbărilor climatice
asupra sănătăţii prin dezvoltarea de programe educaţionale, campanii de informare.
Acţiunile de combatere a schimbărilor climatice, alături de alte politici de
dezvoltare durabilă, au condus la dezvoltarea de produse şi servicii mai puţin
nocive şi mai curate pentru mediu şi sănătatea umană.
Aceste sectoare economice cu emisii reduse de carbon acoperă domenii
precum gestionarea şi controlul poluării (aerului, apei şi solului), managementul
deşeurilor, energia din surse regenerabile şi reciclarea. În plus, un mediu mai curat
favorizează dezvoltarea altor sectoare ale economiei, cum sunt agricultura
ecologică sau ecoturismul.
La nivelul Uniunii Europene, după cum arată datele Eurostat, sectorul
bunurilor şi serviciilor privind mediul înregistra, în anul 2014, o valoare a cifrei de
afaceri de aproximativ 709 miliarde euro, reprezentând 5,1% din PIB-ul Uniunii
Europene ([env_ac_egss2], [nama_10_gdp]).
Dezvoltarea acestui sector economic a contribuit, totodată, la crearea de
locuri de muncă. Datele Eurostat arată că în Uniunea Europeană, în anul 2014, se
înregistrau peste patru milioane de slujbe în economia cu emisii reduse de poluanţi
[env_ac_egss1].

POLITICI PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN ROMÂNIA
România urmează o politică de diminuare a schimbărilor climatice în acord
cu politica Uniunii Europene şi cu acordurile internaţionale semnate cu privire la
modificarea climei, între care se află şi cele menţionate anterior, respectiv
Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea de la Rio de
Janeiro din 1992 şi Protocolul de la Kyoto din Japonia din 1997.
Politica ţării noastre de combatere a schimbărilor climatice urmăreşte atât
reducerea gazelor cu efect de seră, cât şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice.
Între documentele de referinţă ale acestei politici se află Ghidul privind
adaptarea la efectele schimbărilor climatice (GASC) din anul 2008 şi Strategia
naţională a României privind schimbările climatice 2013–2020 din anul 2013.
Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013–2020,
elaborată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, stabileşte acţiuni de
reducere a emisiilor de gaze cu efecte de seră şi de creştere a capacităţii de
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absorbţie a CO2 din atmosferă, precum şi acţiuni de adaptare la efectele
schimbărilor climatice.
Referitor la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Strategia prevede
măsuri care vizează mai multe sectoare vulnerabile la efectele schimbărilor
climatice, cum sunt energia, transportul, spaţiul locativ şi dezvoltarea urbană,
procesele industriale, agricultura, utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării
terenurilor, silvicultura şi gestiunea deşeurilor.
Cât priveşte adaptarea la efectele schimbărilor climatice, Strategia se
adresează de asemenea mai multor sectoare, respectiv industrie, agricultură şi
pescuit, turism, sănătate publică, construcţii şi infrastructură, transport, resurse de
apă, păduri, energie, biodiversitate, asigurări, activităţi recreative şi educaţie.
Pentru adaptarea la schimbările climatice, Strategia prevede măsuri cum sunt:
– monitorizarea efectelor schimbărilor climatice şi a vulnerabilităţii sociale şi
economice;
– integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în politici de
dezvoltare la nivel sectorial;
– identificarea de acţiuni de urgenţă la efectele schimbărilor climatice în
sectoarele socio-economice vulnerabile;
– dezvoltarea de acţiuni de informare şi conştientizare a actorilor implicaţi,
mai ales a populaţiei, cu privire la importanţa reducerii emisiilor de gaze cu efect
de seră în combaterea schimbărilor climatice.
Conştientizarea populaţiei este o acţiune menită să schimbe comportamentul
individual în privinţa consumului de bunuri şi servicii, cum este, de exemplu, cel
legat de domeniul energetic, al transportului etc. În acest sens, Strategia cuprinde
măsuri de informare şi conştientizare care urmăresc:
– modificarea comportamentului de consum energetic în gospodării, prin
folosirea raţională a sistemelor de iluminat, a aparatelor electrocasnice etc.;
– încurajarea populaţiei de a utiliza transportul nemotorizat, ca de exemplu
folosirea bicicletei, pentru unele activităţi: mersul la cumpărături, mersul la şcoală,
mersul la serviciu etc.;
– modificarea comportamentului de alegere a populaţiei, prin etichetarea cu
privire la eficienţa energetică, în cazul achiziţionării de produse electrice şi
electrocasnice cu eficienţă crescută.
Aşa cum s-a arătat, politica de combatere a schimbărilor climatice a ţării
noastre cuprinde atât atenuarea gazelor cu efect de seră, cât şi adaptarea la
consecinţele modificărilor climatice.
Legat de diminuarea gazelor cu efect de seră, aceasta are efecte pozitive
contribuind la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului şi, implicit, la
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie.
În ţara noastră, emisiile de gaze poluante au scăzut în perioada 1990–2014.
Astfel, faţă de nivelul de referinţă de 100% în anul 1990, emisiile nocive
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(echivalente în CO2) s-au redus cu 43,1%, ajungând la 56,9% în anul 2000 şi cu
53%, ajungând la 47% în anul 2014 (Eurostat, sdg_13_10, după EEA). Această
situaţie se datorează mai ales restructurărilor din economia românească ce s-au
petrecut după anul 1990.
Între măsurile de reducere a gazelor poluante se numără şi cele din domeniul
energiei şi al transporturilor. Promovarea surselor de energie durabilă reprezintă
una dintre măsurile în domeniul energetic. Situaţia, în această privinţă, arată că
ponderea consumului final de energie regenerabilă a crescut de la 22,8% în anul
2012 la 24,8% în anul 2015, cu o ţintă de 24% în anul 2020 (Eurostat, t2020_31,
după EEA).
Alte măsuri pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră sunt cele din sectorul energetic aferent spaţiului
locativ prin iniţierea unor programe pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a
clădirilor, în ţara noastră majoritatea locuinţelor fiind lipsite de izolare termică.
„Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe”, conform informaţiilor conţinute de pagina web a Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAP), a
fost demarat în anul 2009 şi se adresează asociaţiilor de proprietari care doresc să
reabiliteze termic blocurile de locuinţe construite înainte de anul 1990.
Programul îşi propune, între obiective, reducerea pierderilor de căldură
pentru încălzirea blocurilor de locuinţe şi, totodată, reducerea costurilor de
întreţinere pentru încălzirea locuinţelor şi a apei calde menajere.
Situaţia implementării acestui program, rezultată din datele MDRAP, citate
de revista Capital (Urzică, 2016), arată că până în anul 2016 au fost reabilitate
termic doar 3% din cele aproximativ 85 000 de blocuri construite înainte de 1990
în ţara noastră.
Pe linia îmbunătăţirii performanţei energetice a imobilelor a fost lansat un
program de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor ocupate de persoanele cu
venituri reduse.
Proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile
cu venituri reduse din România” a fost iniţiat în anul 2011, având ca obiectiv
reducerea sărăciei de combustibil (fuel poverty) prin creşterea eficienţei energetice
în clădiri, în gospodării şi comunităţi cu venituri reduse din România, conform
prezentării de pe pagina web a ministerului.
Proiectul a urmărit reabilitarea termică a peste 40 de obiective sociale
(grădiniţe, creşe, dispensare, azile de bătrâni) din localităţile Călan, Petrila, Petroşani,
Vulcan (jud. Hunedoara), Calafat şi Craiova (jud. Dolj) şi instalarea de centrale
termice în clădiri sociale din comunităţile menţionate (conform sursei citate).
De asemenea, pentru reducerea gazelor cu efect de seră în sectorul producerii
energiei termice prin arderea lemnului şi a combustibililor fosili, a fost iniţiat
Programul Casa Verde (Casa Verde Clasic şi Casa Verde Plus).
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Acesta este un program prin care este finanţată instalarea, inclusiv înlocuirea
sau completarea, de sisteme de încălzire care utilizează energia regenerabilă pentru
producerea energiei termice utilizate pentru încălzirea şi obţinerea apei calde
menajere în locuinţe şi clădiri cu altă destinaţie decât cea de locuit.
Prin acest program se urmăreşte încurajarea utilizării energiei regenerabile
atât de către persoane fizice, cât şi de către unităţi administrativ-teritoriale, instituţii
publice şi unităţi de cult.
Programul Casa Verde Clasic a funcţionat, cu întreruperi, conform
informaţiilor de pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu
(AFM), în anii 2010, 2011 şi 2015.
În legătură cu diminuarea gazelor poluante provenite din sectorul
transporturilor, se promovează vehicule de transport rutier nepoluante şi eficiente
energetic. Pentru aceasta a fost iniţiat Programul Rabla, care are ca scop înnoirea
parcului auto din ţara noastră.
Prin acest program se acordă o primă persoanelor care deţin autovehicule
vechi şi poluante (mai vechi de opt ani pentru persoane fizice şi mai vechi de cinci
ani pentru persoane juridice) şi care doresc să-şi caseze autoturismul şi să-şi
achiziţioneze unul nou.
Programul Rabla a început în anul 2005. În perioada 2005–2016, potrivit
datelor Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), au fost casate 553 334 de
autovehicule şi achiziţionate 311 005 (www.afm.ro/main/programe/psipan/
evolutie_rabla.pdf). Conform calculelor noastre, în fiecare an s-au casat în medie
46 111 de autovehicule şi s-au achiziţionat 25 917.
În procesul de adaptare la schimbările climatice un rol important revine
domeniului sănătăţii populaţiei.
Aşa cum s-a arătat, schimbările climatice determină evenimente meteorologice
mai intense şi mai frecvente, precum creşterea temperaturii aerului şi instalarea
fenomenului de caniculă, secetă, incendii, producerea de ploi abundente care
conduc la inundaţii etc., în urma cărora populaţia poate avea de suferit, mai ales din
punctul de vedere al sănătăţii.
O situaţie a numărului persoanelor vulnerabile la schimbările climatice şi a
celor afectate de fenomene naturale nefavorabile în anul 2016 oferă datele
Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene, citate de Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului (2017). Astfel, conform datelor se remarcă numărul persoanelor
vulnerabile la schimbările climatice, respectiv la fenomene extreme: perioade de
frig extrem şi perioade de căldură extremă, – peste 3,1 milioane, precum şi numărul
persoanelor afectate de înzăpeziri, ninsori şi temperaturi scăzute – peste 2,4
milioane (Tabelul nr. 1).
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Tabelul nr. 1
Populaţia afectată de fenomene naturale nefavorabile în România, în anul 2016
Fenomen natural nefavorabil
Schimbări climatice
Inundaţii
Inundaţie sau alunecări de teren
Secetă
Înzăpeziri, ninsori, temperaturi scăzute

Număr localităţi
209*
596
70
171
368

Număr persoane afectate
3 119 416**
273 970
73 915
681 984
2 457 290

Note: * Numărul localităţilor posibil afectate; ** Numărul populaţiei care locuieşte în zone vulnerabile la
efectul schimbărilor climatice.
Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2016, după Direcţiile de Sănătate Publică judeţene.

Chiar dacă, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, „identificarea
consecinţelor schimbărilor climatice asupra stării de sănătate rămâne încă de natură
prospectivă” (2017: 361), se estimează că modificarea climei va afecta sănătatea
umană prin:
– efectele temperaturilor foarte mari şi a celor foarte scăzute; temperaturile
extreme pot creşte riscul de decese premature;
– riscul de îmbolnăvire ca urmare a contaminării apei în timpul inundaţiilor şi
afectarea culturilor;
– riscul de îmbolnăvire cauzat de alimente (contaminate) şi vectori, cum sunt
insectele, care îşi modifică arealul de vieţuire în condiţiile schimbărilor climatice.
Se apreciază că unele grupuri umane sunt mai vulnerabile la efectele
schimbărilor climatice. Spre exemplu, la creşterea temperaturii aerului sunt
deosebit de vulnerabili copiii şi persoanele în vârstă. De asemenea, persoanele
defavorizate social sunt foarte vulnerabile la efectele modificării climei, deoarece
ele au o capacitate de adaptare mai redusă prin lipsa posibilităţilor materiale.
În prezent, în ţara noastră sunt monitorizaţi factorii de risc din mediul de
viaţă şi de muncă. Pentru aceasta este implementat „Programul naţional de
monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă” prin care se
urmăresc unii indicatori de sănătate care pot fi influenţaţi de modificarea climei
prin fenomene naturale extreme, cum sunt perioadele de frig şi cele de caniculă.
Între acţiunile de adaptare la schimbările climatice în ţara noastră sunt şi cele
de prevenire şi gestionare a fenomenelor naturale cu potenţial distructiv, legate de
modificarea climei, cum sunt temperaturile extreme, inundaţiile, furtunile etc., care
pot pune în pericol viaţa oamenilor, pot aduce prejudicii materiale sau pot afecta
mediul înconjurător.
Pentru a răspunde situaţiilor extreme generate de fenomene naturale distructive,
precum cele arătate, în ţara noastră a fost creat Sistemul Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă.
În cadrul acestui sistem, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
(IGSU) reprezintă instituţia abilitată care, împreună cu alte instituţii2 pe care le
2

Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), Serviciul Mobil de Urgenţă,
Reanimare şi Descarcerare (SMURD) etc.

30

CRISTINA HUMĂ

14

coordonează, urmăreşte să asigure „starea de normalitate a vieţii comunităţilor
umane”, pentru care desfăşoară o serie de activităţi.
Potrivit Legii nr. 481/2004 republicată privind protecţia civilă pentru
protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale, precum şi pentru limitarea efectelor
dezastrelor naturale, inclusiv a celor legate de modificarea climei (n.n.), sunt
desfăşurate activităţi care vizează:
– înştiiţarea, avertizarea şi alarmarea în situaţii de urgenţă, care constă în
transmiterea prin mijloace specifice de avertizări şi mesaje, inclusiv prin radio şi
televiziune, către populaţie pentru ca aceasta să poată lua măsuri în cunoştinţă de
cauză, pentru a se proteja şi a adopta reguli de comportament adecvat situaţiei.
– evacuarea şi adăpostirea populaţiei – măsuri ce vizează protejarea vieţii
populaţiei în cazul unor situaţii de urgenţă, prin evacuarea acesteia în spaţii, cum
sunt taberele pentru sinistraţi, unde pot fi asigurate condiţii pentru subzistenţă.
Ca exemple de măsuri de adaptare la schimbările climatice redăm unele dintre
recomandările pentru perioadele de caniculă (Caseta nr. 1), când temperatura aerului
este foarte ridicată, iar gradul de confort termic depăşeşte pragul critic de 80 de
unităţi, lansate de IGSU şi regăsite pe pagina de internet a instituţiei. Această
iniţiativă are scopul de a preîntâmpina situaţii cu consecinţe nedorite asupra
persoanelor şi se adresează atât autorităţilor publice locale, cât şi populaţiei.
Caseta nr. 1
Recomandări de măsuri şi comportament pentru adaptarea populaţiei în perioadele de caniculă
Pe timp de caniculă autorităţile publice ar trebui să acţioneze prin:
– supravegherea calităţii apei potabile din reţeaua de alimentare cu apă;
– adaptarea programului serviciilor publice, astfel încât populaţia/cetăţenii să se poată deplasa
către acestea evitând intervalele orare cu temperaturi foarte mari;
– identificarea persoanelor aflate în dificultate şi a căror stare de sănătate ar putea fi afectată de
caniculă şi ajutorarea acestora.
Între recomandările referitoare la adaptarea populaţiei sunt cele care vizează comportamentul
acesteia în viaţa de zi cu zi, respectiv:
– evitarea expunerii la soare, a efortului fizic intens între orele 11.00 şi 18.00;
– purtarea de haine adecvate, deschise la culoare, subţiri, a pălăriilor şi a ochelarilor de soare;
– consumul a 1,5–2 litri de lichide pe zi (apă, sucuri naturale din fructe sau ceaiuri), consumul de
fructe şi legume sau iaurt;
– reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice – la locul de muncă – alternarea efortului
dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite
sau ventilate corespunzător;
– evitarea de a lăsa copiii sau animalele de companie în autoturisme.
De asemenea, unele recomandări vizează comportamentul populaţiei pe timpul desfăşurării unor
activităţi recreative specifice perioadei calde a anului, ca de exemplu:
– scăldatul doar în locuri special amenajate cu respectarea avertizărilor de interzicere a scăldatului;
– supravegherea copiilor când se află în apă sau în apropierea ei, în piscine sau în apropierea acestora;
– evitarea intrării în apă după mult timp petrecut la soare etc.
Sursa: IGSU, http://legestart.ro/igsu-sfaturi-utile-privind-canicula.
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În legătură cu sprijinul comunităţilor pe care IGSU îl acordă în situaţii de
urgenţă, determinate de fenomene naturale extreme, menţionăm intervenţiile în
cazul inundaţiilor din 28–29 iunie 2018, când echipe ale inspectoratului au venit în
ajutorul administraţiei publice locale şi populaţiei din 20 de judeţe şi municipiul
Bucureşti (IGSU, 2018). Între acţiunile desfăşurate de aceste echipe, conform
sursei citate, s-au numărat: salvarea unor persoane surprinse de apă, evacuarea
preventivă a unor persoane din locuinţă, salvarea şi adăpostirea animalelor
surprinse de apă, evacuarea apei din gospodării (locuinţe, curţi, beciuri) afectate de
inundaţii şi asigurarea apei potabile şi menajere prin potabilizarea apei.
Unele măsuri de adaptare la schimbările climatice privesc asigurarea
protecţiei persoanelor angajate în muncă în perioadele în care condiţiile
meteorologice sunt nefavorabile. Astfel, Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/2000
stabileşte măsurile pe care angajatorii trebuie să le ia atunci când temperaturile
aerului sunt extreme – foarte ridicate sau foarte scăzute (Caseta nr. 2).
Temperaturile extreme sunt temperaturi exterioare ale aerului care „depăşesc
+37 (grade C) sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest
nivel” şi „scad sub -20 grade C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi
echivalate cu acest nivel” şi care se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile
consecutiv.
Caseta nr. 2
Măsuri de adaptare a persoanelor angajate în muncă în perioadele cu temperaturi extreme
Conform OUG 99/2000, în perioada cu temperaturi extreme pozitive (caniculă), angajatorii
trebuie să asigure măsuri minimale atât pentru ameliorarea condiţiilor de muncă, respectiv
reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă,
alternarea efortului dinamic cu cel static; alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în
locuri umbrite cu curenţi de aer, cât şi pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor, cum sunt:
asigurarea apei minerale, câte 2–4 litri/persoană/schimb; asigurarea echipamentului individual de
protecţie; asigurarea de duşuri.
De asemenea, OUG 99/2000 prevede că în perioadele cu temperaturi extreme negative (valuri de
frig) angajatorii trebuie să asigure măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a
salariaţilor care lucrează în aer liber, respectiv distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5–1
litru/persoană/schimb; acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare şi în acest
scop asigurarea de spaţii cu microclimat corespunzător ş.a.
În cazul în care angajatorii nu pot asigura aceste condiţii, conform OUG 99/2000, vor lua alte
măsuri ca de exemplu: reducerea duratei zilei de lucru; eşalonarea pe două perioade a zilei de
lucru: până la ora 17,00 (în perioadele de caniculă) etc. Alte măsuri prevăzute de OUG 99/2000
sunt cele pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi
extreme, cum sunt: asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului
medical periodic pentru depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi
crescute sau scăzute, trecerea în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă,
asigurarea primului ajutor persoanelor afectate etc.
Sursa: OUG 99/2000.
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Creşterea rezistenţei la efectele schimbărilor climatice implică, de asemenea,
dezvoltarea unui sistem de asigurări în caz de riscuri naturale. Un asemenea
sistem este o modalitate prin care populaţia îşi poate asigura locuinţa sau culturile
agricole, fiind despăgubită în cazul în care acestea sunt afectate în urma producerii
unor calamităţi naturale (ne referim la evenimente extreme a căror producere este
legată de schimbările climatice).
În ceea ce priveşte asigurarea locuinţei, potrivit Legii 260/2008, încheierea de
către populaţie a unei poliţe de asigurări împotriva dezastrelor naturale este
obligatorie. Riscurile asigurate prin poliţă sunt inundaţiile, cutremurele şi
alunecările de teren. Prin poliţa de asigurare sunt acoperite daunele prin
despăgubiri pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă din mediul urban şi din
mediul rural în cazul producerii riscurilor asigurate.
O analiză privind situaţia asigurării locuinţelor împotriva dezastrelor naturale
în ţara noastră arată că, în timp ce numărul de locuinţe existente la sfârşitul anului
2016 era de 8 929 167, conform datelor INS, numărul poliţelor de asigurare era de
1 660 916 (43,1% pentru case şi 56,9% pentru apartamente) în anul 2017 (luna
septembrie), conform PAID-ului (www.paidromania.ro), ceea ce înseamnă un grad
de cuprindere în asigurare de 18,6%.
Situaţia pe medii de rezidenţă relevă că cel mai mare grad de cuprindere în
asigurare era pentru locuinţele din mediul urban – 75,3%, iar pentru mediul rural
era de doar 24,7% (PAID, www.paidromania.ro).
La nivelul judeţelor şi al Municipiului Bucureşti, gradul de cuprindere în
asigurare a locuinţelor variază între 44,6% în Municipiul Bucureşti şi 8,2% în
judeţul Mehedinţi (Tabelul nr. 2). Între judeţele cu grad de cuprindere în asigurare
a locuinţelor mai ridicat se află Timiş cu 29%, Braşov cu 27,4%, Prahova – 22,2%,
Constanţa – 21,7% şi Covasna –20,7%, iar între judeţele cu grad mai redus se află
Olt – 8,2%, Gorj – 8,5%, Botoşani – 8,7% şi Vaslui – 8,9%.
Măsurile de adaptare în domeniul agricol se bazează pe Legea nr. 281/2010
care reglementează ajutoarele de stat ce sunt acordate producătorilor agricoli,
începând cu anul 2010, în caz de pierderi cauzate de calamităţi naturale. Această
lege completează Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 şi înlocuieşte Legea nr.
381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în
agricultură.
Cât priveşte asigurarea culturilor agricole, principalele riscuri asigurate de
societăţile de asigurări sunt: îngheţuri târzii de primăvară, grindină, ploi torenţiale,
furtună/vijelie, incendii, alunecări şi prăbuşiri/surpări de terenuri cultivate şi
îngheţuri timpurii de toamnă (Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, f.a.).
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Tabelul nr. 2
Situaţia pe judeţe a gradului de cuprindere în asigurare a locuinţelor, 2017
Judeţul
Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Botoşani
Brăila
Braşov
Buzău
Călăraşi
Caraş-Severin
Cluj
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Sălaj
Satu Mare
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vâlcea
Vaslui
Vrancea
Municipiul Bucureşti
Total

Numărul de
locuinţe/judeţ
152 779
195 538
278 371
281 536
251 272
118 621
177 404
138 072
245 265
202 385
128 252
137 931
329 432
289 733
90 693
215 942
285 034
232 949
119 907
160 920
135 922
200 201
114 756
321 613
205 422
132 134
231 220
222 281
191 238
326 097
102 822
146 142
179 052
269 044
172 368
294 913
97 870
183 553
176 436
158 055
858 350
8 929 167

Număr de PAD în
vigoare/judeţ
22 338
36 924
41 597
46 138
35 552
22 829
15 447
22 318
67 223
31 614
12 795
23 796
64 955
62 919
18 744
25 312
36 587
42 239
14 650
13 640
17 766
32 327
13 798
54 443
29 303
10 836
44 359
28 525
15 707
72 376
14 056
22 241
40 810
44 745
15 674
85 415
14 930
23 272
15 672
24 115
382 939
1 660 916

Gradul de cuprindere
în asigurare (%)
14,6
18,9
14,9
16,4
14,1
19,2
8,7
16,2
27,4
15,6
10,0
17,3
19,7
21,7
20,7
11,7
12,8
18,1
12,2
8,5
13,1
16,1
12,0
16,9
14,3
8,2
19,2
12,8
8,2
22,2
13,7
15,2
22,8
16,6
9,1
29,0
15,3
12,7
8,9
15,3
44,6
18,6

Sursa: prelucrare date INS, TEMPO-online, baza de date, Locuinţe existente la sfârşitul anului pe
forme de proprietate, judeţe şi localităţi, 2016 şi PAID, https://www.paidromania.ro/harta-pad.
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Sistemul de asigurări pentru culturi agricole nu a acoperit (până de curând) şi
riscul la secetă, deşi aceasta este un fenomen care se produce an de an şi pe
suprafeţe tot mai extinse şi cauzează pierderi semnificative producţiilor agricole.
În lipsa unor sisteme de irigaţii în agricultură, seceta reprezintă un risc
extrem de mare în ţara noastră.
Legat de încheierea de asigurări pentru culturile agricole împotriva riscurilor
naturale menţionate de către producătorii agricoli, conform datelor Autorităţii de
Supraveghere Financiară, citate de revista InfoMediu Europa, numărul de contracte
a scăzut în perioada 2012–2015 de la 25 002 în 2012 (trimestrul II) la 17 902 în 2013
(trimestrul II), la 17 035 în 2014 (trimestrul II) şi la 14 328 în 2015 (trimestrul II).
Această situaţie arată un interes scăzut al producătorilor agricoli pentru încheierea de
contracte de asigurare a culturilor agricole în caz de calamităţi naturale.
Pentru adaptarea la schimbările climatice în domeniul agricol, deosebit de
importantă este dezvoltarea irigaţiilor pentru culturi. Fenomenele naturale extreme,
precum secetele şi inundaţiile legate de modificarea climei, au un impact puternic
asupra agriculturii în ţara noastră, după cum s-a arătat în lucrări anterioare (Humă,
2017, după CNCSDTD, 2008), conducând la diminuarea recoltelor cu 30–50% în
fiecare an. Afectate sunt atât marile ferme comerciale, cât şi fermele de subzistenţă,
micii fermieri numărându-se între categoriile de populaţie cele mai vulnerabile la
riscurile naturale.
Referindu-ne la fenomenul de secetă, acesta implică riscuri crescute de
calamitare a culturilor agricole pentru fermierii din ţara noastră, dar în special
pentru cei din regiunile din sudul şi sud-estul ţării. Riscurile pentru aceştia sunt de
natură economică şi socială – reducerea securităţii financiare, reducerea
mijloacelor de trai, reducerea surselor de hrană şi creşterea nivelului sărăciei
(Chiriac şi alţii, 2005).
Aceste riscuri crescute sunt cauzate şi de lipsa irigaţiilor în cazul culturilor
agricole. În prezent, suprafeţele pe care se efectuează irigaţii sunt mici şi fluctuează
de la an la an, iar impactul negativ al secetelor asupra producţiilor nu este atenuat
(Humă, 2017). Suprafaţa agricolă în România este de peste 14,6 milioane ha
(14 630,1 mii ha în anul 2014) (INS, 2016), iar din această suprafaţă, în anul 2014,
s-au irigat doar 145,4 mii ha (4,9%) (INS, 2016), în anul 2015 – 173,2 mii ha
(5,8%), iar în anul 2016 – 152,9 mii ha (5,1%) (INS, 2017).
Pentru a diminua efectele negative ale secetelor, documentele strategice
prevăd măsuri de adaptare în domeniul agricol, între care se află şi extinderea
utilizării apei în agricultură prin reabilitarea şi modernizarea sistemelor de irigaţii
(CNCSDTD, 2008).
În cadrul politicilor de adaptare la modificările climatice un rol deosebit îl
are protecţia socială, întrucât anumite categorii de populaţie sunt extrem de
vulnerabile la condiţiile unei clime în schimbare. Creşterea costurilor energiei, ca
parte a politicilor de combatere a schimbărilor climatice, respectiv reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră, afectează disproporţionat gospodăriile sărace.
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Este vorba despre o politică de sprijin a categoriilor de populaţie cu venituri
mici, concretizată prin acordarea de ajutoare de încălzire a locuinţelor, care să
prevină şi să combată sărăcia energetică – fuel poverty, prin acordarea de ajutoare
de urgenţă pentru sprijinirea familiilor aflate în situaţii de necesitate cauzate de
fenomene naturale extreme, precum şi prin acordarea de ajutoare pentru asigurarea
obligatorie a locuinţelor.
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă în baza Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece care stabileşte condiţiile în acordarea ajutorului. Astfel, potrivit
Ordonanţei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei este destinat consumatorilor
vulnerabili (subl. n.), respectiv persoanelor singure sau familiilor care nu pot
asigura menţinerea condiţiilor termice adecvate (21°C) în locuinţă, din cauza
veniturilor mici situate sub pragul stabilit de actul normativ.
Scopul acestei măsuri este de a acoperi integral sau parţial cheltuielile cu
încălzirea locuinţei în sezonul rece, adică cinci luni din an în perioada dintre 1
noiembrie şi 31 martie.
De acest ajutor se bucură consumatorii de energie termică în sistem
centralizat, gaze naturale şi lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, precum şi
consumatorii de energie electrică (datele statistice consemnează ajutoarele de
încălzire cu energie electrică pentru consumatori începând cu anul 2013).
Analiza statistică a datelor privind ajutoarele de încălzire acordate
consumatorilor vulnerabili, în anul 2016, arată că acestea au fost în valoare de 148
566,0 mii lei, ceea ce reprezintă 1,27% din beneficiile (11 670 322,3 mii lei – INS,
2018) finanţate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice.
Din suma alocată ajutoarelor de încălzire, cele pentru energia termică
furnizată în sistem centralizat au fost de 26 538,7 mii lei, adică 17,9%, cele pentru
încălzirea cu gaze naturale de 50 994,1 mii lei – 34,3%, cele pentru încălzirea cu
lemne, cărbuni sau combustibil petrolier de 67 197,7 mii lei – 45,2%, iar cele
pentru încălzirea cu energie electrică de 3 835,5 mii lei – 2,6% (Tabelul nr. 3).
Tabelul nr. 3
Ajutoare de încălzire acordate consumatorilor vulnerabili în anul 2016
Ajutoare de încălzire cu energie termică furnizată în sistem centralizat
Ajutoare de încălzire cu gaze naturale
Ajutoare de încălzire cu lemne, cărbuni sau combustibil petrolier
Ajutoare de încălzire cu energie electrică
Total

mii lei
26 538,7
50 994,1
67 197,7
3 835,5
148 566,0

%
17,9
34,3
45,2
2,6
100

Sursa: prelucrare date statistice – INS, 2018, tabel 6.9 beneficii şi servicii de asistenţă socială, p. 276.
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Ajutoarele de urgenţă vizează persoanele defavorizate social afectate de
calamităţi naturale – precipitaţii abundente, inundaţii – în baza Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat. Aceasta, în Art. 28, alin. (1) prevede că „Guvernul,
la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi primarii pot
acorda ajutoare de urgenţă în limita fondurilor existente, familiilor şi persoanelor
care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale...”.
Cât priveşte politica de sprijin prin ajutoare pentru asigurarea obligatorie a
locuinţei împotriva calamităţilor naturale, inclusiv a celor legate de schimbările
climatice, cutremure, alunecări de teren şi inundaţii, acestea sunt orientate către
persoanele cele mai sărace, respectiv familiile beneficiare de venit minim garantat.
Conform datelor statistice, în anul 2016, contribuţiile pentru asigurarea obligatorie
a locuinţelor pentru familiile beneficiare de venit minim garantat au fost de 3 055,1
mii lei, ceea ce reprezintă 0,03% din beneficiile finanţate de Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (INS, 2018).
Implementarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice, împreună cu
alte politici de dezvoltare durabilă, are drept rezultat dezvoltarea de produse şi
servicii mai puţin poluante şi mai prietenoase pentru mediu şi sănătatea umană.
Datele Eurostat arată că sectorul bunurilor şi serviciilor de mediu a înregistrat
în anul 2014 o valoare a cifrei de afaceri de cca opt miliarde euro
([env_ac_eggs2]), ceea ce reprezintă aproximativ 5,4% din PIB-ul ţării noastre
([nama_10_gdp]).
Dezvoltarea sectorului economic de bunuri şi servicii prietenoase cu mediul a
contribuit la crearea de locuri de muncă, astfel încât în anul 2014 existau peste
120 000 de slujbe în acest sector, după cum indică datele Eurostat [env_ac_eggs1].

CONCLUZII
Analiza privind atitudinea populaţiei faţă de modificarea climei arată că
populaţia de pretutindeni este îngrijorată în legătură cu schimbările climatice
globale, pe care le percepe ca pe o ameninţare prin consecinţele pe care acestea le
au în prezent sau le pot avea în viitor.
Raportul Global Concern about Climate Change, Broad Support for Limiting
Emissions, care analizează opinia publică din 40 de state referitoare la schimbările
climatice, arată că populaţia este îngrijorată în legătură cu acest fenomen: o
pondere însemnată a respondenţilor – 85% – afirmând că acestea reprezintă o
problemă serioasă.
La nivel european, populaţia este de asemenea îngrijorată cu privire la
schimbările climatice globale. Raportul Schimbările climatice. Eurobarometru
Special 435 [Climate Change. Special Eurobarometer 435] (European Commission,
2015), bazat pe cercetarea opiniei publice din 28 de state membre ale Uniunii
Europene, arată că 91% din populaţia cercetată consideră schimbările climatice
globale o problemă serioasă.
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În România, o pondere de 74% din populaţia cercetată consideră că
schimbările climatice sunt o problemă „foarte gravă”. O proporţie de 12% dintre
respondenţi consideră chiar că aceasta este cea mai gravă între problemele lumii în
prezent. Schimbările climatice sunt percepute ca a treia problemă foarte serioasă cu
care se confruntă omenirea după sărăcie, foamete şi lipsa apei potabile (36%) şi
situaţia economică (24%).
La nivel internaţional, european şi naţional se întreprind acţiuni de atenuare şi
adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice.
În Uniunea Europeană (28 de state), acţiunile de diminuare a schimbărilor
climatice, în perioada 1990–2014, au condus la reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră (echivalent în CO2), faţă de nivelul de referinţă de 100% din 1990, cu
22,6%, ajungând la 77,4% în anul 2014 (Eurostat, 1990, 2014, după EEA).
Totodată, măsurile de combatere a schimbărilor climatice, alături de alte
politici de dezvoltare durabilă, au dus la dezvoltarea unui sector economic de
produse şi servicii mai puţin nocive şi mai curate pentru mediu şi sănătatea umană,
care a înregistrat, conform datelor Eurostat, în anul 2014, o valoare a cifrei de
afaceri de aproximativ 709 miliarde euro, reprezentând 5,1% din PIB-ul Uniunii
Europene şi a contribuit la crearea a peste patru milioane locuri de muncă.
Cât priveşte politica de adaptare a Uniunii Europene la efectele negative ale
modificării climei, aceasta vizează anticiparea riscurilor şi creşterea rezistenţei
sistemelor umane şi naturale, bazându-se pe strategii şi măsuri specifice destinate
mai multor domenii vulnerabile.
În domeniul social şi al sănătăţii umane – expunerea populaţiei din Europa la
riscurile şi consecinţele schimbării climatice – scopul urmărit este acela de a întări
capacitatea populaţiei de a face faţă modificărilor nefavorabile ale climei, de a
reduce mortalitatea şi morbiditatea în rândul populaţiei legate de fenomenele
meteorologice extreme, precum şi de a reduce riscurile şi efectele asupra
mijloacelor de trai şi a condiţiilor de locuit.
În România, prin acţiunile de reducere a emisiilor de gaze poluante din mai
multe sectoare economice, dar mai ales a restructurărilor petrecute în economia
românească după anul 1990, acestea (echivalente în CO2) au scăzut în perioada
1990–2014, conform datelor Eurostat, faţă de nivelul de referinţă de 100% în anul
1990, cu 53%, ajungând la 47% în anul 2014.
Cât priveşte adaptarea la efectele schimbărilor climatice în ţara noastră,
aceasta are în vedere mai multe domenii, cum sunt sănătatea publică, asigurările etc.
Între acţiunile de adaptare sunt cele de prevenire şi gestionare a fenomenelor
naturale cu potenţial distructiv, cele din domeniul sănătăţii populaţiei, cele care
privesc asigurarea protecţiei persoanelor angajate în muncă în perioadele în care
condiţiile meteorologice sunt nefavorabile.
Măsurile de adaptare implică şi dezvoltarea unui sistem de asigurări în caz de
riscuri naturale, precum şi irigarea culturilor agricole în perioadele secetoase. O
analiză privind situaţia asigurării locuinţelor împotriva dezastrelor naturale şi
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încheierea de asigurări pentru culturile agricole arată un interes scăzut al populaţiei
pentru încheierea de contracte. Cât priveşte irigaţiile, ca măsură de adaptare,
analiza arată că acestea se practică pe suprafeţe mici, care fluctuează de la an la an,
fermierii confruntându-se cu un risc crescut de calamitare a culturilor agricole.
În domeniul social, din cauza vulnerabilităţii la efectele modificărilor
climatice se duce o politică de sprijin a categoriilor de populaţie cu venituri mici
(sărăcie energetică – fuel poverty) concretizată prin acordarea de ajutoare de
încălzire a locuinţelor, pe acordarea de ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea
familiilor aflate în situaţii de necesitate cauzate de fenomene naturale extreme şi
prin acordarea de ajutoare pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor.
Implementarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice, împreună cu
alte politici de dezvoltare durabilă, are drept rezultat dezvoltarea de produse şi
servicii mai puţin poluante şi mai prietenoase pentru mediu şi sănătatea umană.
Sectorul bunurilor şi serviciilor de mediu, conform datelor Eurostat, a înregistrat în
anul 2014 o valoare a cifrei de afaceri de cca 8 miliarde euro, ceea ce reprezintă
aproximativ 5,4% din PIB-ul ţării noastre, şi a contribuit la crearea a peste 120 000
de locuri de muncă.
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T

he study presents a series of actions by which society is
currently addressing the issue of climate change (global).
We are considering the measures for mitigation and
adaptation to the consequences of climate change taking place at the
international, European and national level, with emphasis on the response
policies of our country.
We refer to the solutions that are being taken in Romania to reduce
climate change in programmes aimed at the population, public institutions,
administrative-territorial units and aiming to encourage the use of renewable
energy and less polluting road transport.
Concerning the national policy for adaptation to the consequences of
climate change, the paper highlights some measures aimed at preventing
situations with destructive potential for people and material goods, ensuring
the protection of the persons employed, ensuring the social protection of the
low income population categories, the development of the natural risk
insurance system, the development of the irrigation system for agricultural
crops.
The analysis was carried out using statistical data (Eurostat, European
Commission, Pew Research Center, National Institute of Statistics, etc.),
strategic documents, normative acts, specialized papers, information
contained in the websites of some institutions.
Keywords: vulnerable social groups, adaptation to climate change,
increasing human resistance to the effects of climate change; Romania.
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