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ABREVIERI ŞI ACRONIME
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ADP
ADR
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AM
ANM
ANPM
ANRE
AP
AR 5
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ASC
AT
BAU
BDM
BRT
CAD
CCPI
CCS
CE
CFC
CFM
CH4
CIAP
CIFOR
CMP
CNSC
CO2eq
COM
COMDGE
COP
CPI
CRU
CVF
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DICE
ECOSOC

= Al 7-lea Program de Acţiune pentru Mediu (Seventh Environment Action
Programme)
= Alimentare cu apă şi salubrizare
= Administrarea durabilă a pădurilor
= Agricultură şi dezvoltare rurală
= Schimbări climatice provocate de factorul uman (Anthropogenic Global Warming)
= Autoritatea de management
= Agenţia Naţională de Meteorologie
= Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
= Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
= Acord de parteneriat
= Al V-lea raport al Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice
(Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth Assessment Report)
= Adaptarea la schimbări climatice
= Asistenţă tehnică
= Costuri uzuale (Business-as-usual)
= Bănci de dezvoltare multilaterală
= Autobuz expres (Bus rapid transit)
= Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE
= Indexul performanţei în schimbările climatice (Climate Change Performance Index)
= Captarea şi stocarea de carbon
= Consiliul European
= Clor-flor-carbon
= Cadrul financiar multianual
= Metan
= Comitetul Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat
= Centrul Internaţional de Cercetări Silvicole (Center for International Forestry
Research)
= Conferinţă a părţilor semnatare a Protocolului de la Kyoto (Conference of the Parties
serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol)
= Comisia Naţională pentru Schimbări Climatice
= Dioxid de carbon echivalent
= Comisia Europeană
= Comisia Europeană - Direcţia Generală de Mediu (Directorate-General for the
Environment)
= Conferinţa Părţilor Naţiunilor Unite (Conference of the Parties)
= Iniţiativa de Politică Climatică (Climate Policy Initiative)
= Divizia de Cercetări Climatice (Climatic Research Unit, University of East Anglia UK)
= Forumul Vulnerabilităţii Climatice (Climate Vulnerability Forum)
= Departamentul economico-social al ONU (Department of Economic and Social
Affairs of United Nations)
= Modelul Dinamic Integrat Schimbări Climatice - Economie (The Dynamic Integrated
Model of Climate Change and the Economy)
= Consiliul Economic şi Social (Economic and Social Council of United Nations)
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= Agenţia Europeană de Mediu (The European Environment Agency)
= Consiliul Consultativ European pentru Dezvoltare Durabilă şi Mediu (European
Environment and Sustainable Development Advisory Councils)
= Comitetul Economic şi Social European (The European Economic and Social
EESC
Committee)
= Evaluarea impactului asupra mediului (Environmental Impact Assessment)
EIA
= Banca Europeană de Investiţii (European Investment Bank)
EIB
EIONET = Reţeaua Europeană de Informare şi Observare (European Environment Information
and Observation Network)
= Baza de date internaţională a dezastrelor (International Disaster Database)
EmDat
= Indexul Performanţei Mediului (Environmental Performance Index)
EPI
= Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (The European Pollutant
E-PRTR
Release and Transfer Register)
= Indexul Durabilităţii Mediului (Environmental Sustainability Index)
ESI
= Unitate de reducere a emisiilor (Emission Reduction Union)
ERU
= Educaţie pentru dezvoltare durabilă (Education for Sustainable Development)
ESD
ETC/ACM = Centrul Tematic European pentru Aer şi Schimbări Climatice (The European Topic
Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation)
= Sistemul UE de comercializare a emisiilor (Emissions Trading System)
EU-ETS
EU SACC = Strategia Uniunii Europene pentru adaptarea climatică (An Europe Union Strategy on
Adaptation to Climate Change)
= Asociaţia Europeană pentru Energia eoliană (European Wind Energy Association)
EWEA
= Organizaţia Mondială pentru Hrană şi Agricultură (Food and Agriculture
FAO
Organization of the United Nations)
= Parteneriatul privind capacitatea pădurii de a reţine carbonul (The Forest Carbon
FCPF
Partnership Facility)
= Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEADR
= Fondul European de Dezvoltare Regională
FEDR
= Fondul Monetar Internaţional
FMI
= Fondurile structurale şi de investiţii europene (European Structural and Investment
FSIE
Funds)
= Fondul verde pentru climă (Green Climate Fund)
GCF
= Alianţa Globală pentru Schimbări Climatice (Global Climate Change Alliance)
GGCA
= (Emisii de) gaze cu efect de seră (Greenhouse gas)
GES
= Sisteme informatice geografice (Geographic Informatic Systems)
GIS
= Grupuri de lucru funcţionale
GLF
= Hidrofluorocarburi
HFC
= Hotărâre a Guvernului (României)
HG
= Asociaţii de proprietari (Household Owners Association)
HOA
= Organizaţia Internaţională de Evaluare a Impactului (International Association for
IAIA
Impact Assessment)
= Modele Integrate de Evaluare (Integrated Assessment Models)
IAMs
= Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
ICAS
= Industrii cultural-creative
ICC
= Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie
ICPA
= Agenţia Internaţională a Energiei (International Energy Agency)
IEA
= Institutul Internaţional pentru Studii privind Forţa de Muncă (International Institute
IILS
for Labour Studies)
= Institutul Naţional de Cercetări Economice
INCE
= Contribuţii Naţionale Preconizate (Intended Nationally Determined Contributions)
INDCs
= Inventarul Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră
INEGES
= Institutul Naţional de Statistică
INS
= Institutul Naţional de Cercetări Economice
INCE
EEA
EEAC
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IPCC
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KM
LIFE
LULUCF
MADR
MAE
MAI
MDRAP
MECS
MECT
MDG
MMAP
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MRE
MSE
MT
MW
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OMM
ONG
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OT
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= Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (The Intergovernmental
Panel on Climate Change Working Group I-III)
= Implementare în comun (Joint Implementation)
= Kilometru
= Instrumentul financiar pentru mediu (The Financial Instrument for the Environment)
= Folosinţa terenurilor, schimbarea folosinţei terenurilor şi silvicultură (Land use,
Land-use change and Forestry)
= Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
= Ministerul Afacerilor Externe
= Ministerul Afacerilor Interne
= Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
= Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
= Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului
= Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (Millennium Development Goals)
= Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
= Miliarde metri cubi
= Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
= Monitorizare, raportare şi evaluare
= Ştiinţa şi ingineria materialelor (Materials Science and Engineering)
= Ministerul Transporturilor
= Megawatt
= Consum energetic aproape de zero
= Agenţia Spaţială Americană (The National Aeronautics and Space Administration)
= Unitatea Naţională de Cercetare a Adaptării la Schimbările Climatice (The National
Climate Change Adaptation Research Facility)
= Noua Economie Climatică (New Climate Economy)
= Finanţarea capabilităţilor capitalului natural (Natural Capital Financing Facility)
= Guvernul Irlandei de Nord (Northern Ireland Executive)
= Grupul neguvernamental privind schimbările climatice (The Nongovernmental
International Panel on Climate Change)
= Bioxid de azot
= Agenţia Oceanică şi Atmosferică a SUA (The National Oceanic and Atmospheric
Administration of US)
= Centrul Naţional de Date privind Zăpada şi Gheaţă (National Snow and Ice Data
Center)
= Nomenclator al Unităţilor Teritorial Statistice
= Clădiri cu bilanţ energetic zero (net-Zero Emissions Building)
= Ozon
= Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (The Organisation for
Economic Co-operation and Development)
= Organism internaţional
= Organizaţia Mondială de Meteorologie
= Organizaţie non-guvernamentală
= Organizaţia Naţiunilor Unite
= Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale
= Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (The Organization for Security
and Co-operation in Europe)
= Obiectiv tematic
= Politica Agricolă Comună
= Plan de acţiune pentru eficienţa energetică
= Planul de administrare a pădurilor
= Planul director general al României privind transportul
= Parlamentul European
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PF4EE

= Finanţare privată pentru eficienţă energetică (Private Financing for Energy
Efficiency)
PIB
= Produs intern brut
PIK
= Institutul pentru studiul impactului climatic din Postdam (Potsdam Institute for
Climate Impact Research)
PK
= Protocolul de la Kyoto
PMBH
= Planul de Management al bazinului hidrografic
PMUD
= Planul de mobilitate urbană durabilă
PNA
= Planul Naţional de Adaptare
PNASC
= Planul Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice
PNDR
= Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală
PNR
= Planul Naţional de Reformă
PNS
= Planul Naţional Strategic
POS
= Program operaţional sectorial
POAT
= Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
POSM
= Programul Operaţional Sectorial de Mediu
Ppp
= Parteneriat public-privat
PV
= Fotovoltaic
REDD
= Reducerea emisiilor din defrişări şi degradarea pădurilor (Reducing emissions from
deforestation and forest degradation)
RES
= Surse Regenerabile de Energie (Renewable Energy Sources)
RIAM
= Matricea evaluării impactului regional (Regional Impact Assessment Matrix)
RICE
= Modelul Regional Integrat Schimbări Climatice - Economie (The Regional Integrated
Model of Climate and the Economy)
RNMCA = Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului
RSC
= Responsabilitatea socială a companiilor
SNDD
= Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă
SNSC
= Strategia naţională privind schimbările climatice (în România)
SC
= Schimbări Climatice
SCR
= Servicii de consultanţă rambursabile
SDO
= Observatorul Dezvoltării Durabile (Sustainable Development Observatory)
SEE
= Spaţiul Economic European
SMIAR
= Sistemul de Monitoring Integrat al Apelor din România
SOER
= Mediul European (The European Environment - State and Outlook by EEA)
SUA
= Statele Unite ale Americii
SYR AR 5 = Raportul de Sinteză al AR 5 IPCC (5th Synthesis Report of IPCC)
IPCC
T&D
= Transmisie şi distribuţie
TC
= Termoficare comunală
TCNI
= Transporturi pe căile de navigaţie interioare
TEN-T
= Reţeaua de transport transeuropeană
UAT
= Unitate Administrativ Teritorială
UE
= Uniunea Europeană
UNCED
= Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind mediul şi dezvoltarea (United
Nations Conference on Environment and Development)
UNDP
= Programul ONU pentru dezvoltare (United Nations Development Programme)
UNEP
= Programul ONU pentru mediu (United Nations Environment Programme)
UNESCO = Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, ştiintă şi Cultură (The United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNFCCC = Convenţia Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (The
United Nations Framework Convention on Climate Change)
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UNWF
USAID
WHO

= Programul Naţiunilor Unite pentru Hrana Lumii (The United Nations World Food
Programme)
= Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (United States Agency for
International Development)
= Organizaţia Mondială a Sănătăţii (World Health Organization)
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INTRODUCERE
Moto: „Problema schimbărilor climatice şi ceea ce facem în acest sens ne va
caracteriza pe noi, era noastră şi, în cele din urmă, moştenirea noastră globală.”
Ban Ki-moon, Secretarul General al Naţiunilor Unite, 2007

Ca în orice cercetare, baza teoretică fundamentată prin concluzii anterioare, trebuie să
constituie o premisă pentru continuarea cercetării problematicii, în cazul nostru, cea a
schimbărilor climatice. Aceasta are nevoie de cât mai multe analize economice şi aplicaţii
care să-i ateste sau să-i respingă valabilitatea. De aceea, lucrarea de faţă cuprinde, pe lângă
partea teoretică indispensabilă, câteva analize aplicate domeniului prevenirii schimbărilor
climatice, ale căror rezultate să poată fi integrate, ulterior, în cercetări care îşi vor stabili
printre obiective analiza aprofundată a unor coordonate aparţinând acestui domeniu.
În context, cercetarea influenţei schimbărilor climatice şi a impactului economic al
acestora nu poate decât susţine implementarea cu succes a măsurilor de atenuare şi adaptare la
schimbări climatice prevăzute în Strategia CRESC şi PNASC 2016-2020, precum şi, eventual,
completarea şi îmbunătăţirea acestora. Acest lucru devine cu atât mai stringent cu cât
ameninţările 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. De asemenea, aplicarea măsurilor de
prevenire a schimbărilor climatice la nivel regional a devenit urgentă din cauza secetelor
accentuate şi a furtunilor violente înregistrate în România, ceea ce a condus la scăderea
drastică a resurselor de apă (la 30% din cele ale unui an normal) sau la inundaţii, deseori
catastrofale, cu pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale (Acad. Română, 2015).
De asemenea, trebuie să subliniem faptul că preocuparea constantă a unor cercetători
din cadrul INCE pentru îmbunătăţirea conexiunilor dintre zonele cele mai dezvoltate şi cele
mai puţin dezvoltate din România şi facilitarea propagării efectelor benefice ale dezvoltării
durabile asupra întregului teritoriu, a constituit un impuls suplimentar pentru cercetarea de
faţă. Aceasta, având în vedere faptul că efectele negative ale schimbărilor climatice au un
potenţial semnificativ de accentuare a decalajului regional.
Având în vedere acest context de cercetare particular, considerăm că lucrarea de faţă
este importantă pentru că, pe de o parte este, după ştiinţa noastră, primul studiu care
analizează, în context european, consistenţa celor două documente emblematice pentru
alinierea României la ţintele formulate de UE pentru 2030, în orizontul anului 2050: Strategia
naţională privind schimbările climatice şi creştere economică bazată pe emisii reduse de
carbon – CRESC şi Planul naţional de acţiune 2016-2020 privind schimbările climatice –
PNASC2 şi, pe de altă parte, încearcă pe baza unor analize economice să argumenteze un set
de propuneri şi recomandări care să poată fi luate în calcul, inclusiv, cu ocazia primei revizuiri
a conţinutului Strategiei CRESC şi/sau a PNASC, documente programatice care se află în
stadiul de avizare externă.

Accentuarea fenomenelor extreme din România a devenit o realitate observabilă în mod empiric pe parcursul a două-trei decenii.
În data de 4 dec. 2015, Direcţia Generală Schimbări Climatice din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a publicat versiunile
finale ale Strategiei CRESC, PNASC 2016-2020 şi a Raportului de mediu care a analizat efectele implementării celor două documente şi
conformitatea acestora cu procedura legală de Evaluare Strategică de Mediu.
1
2
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După parcurgerea unui deceniu şi jumătate din secolul XXI, putem consemna faptul că
analiştii care identificau ca tendinţă globală potenţarea unor crize majore, din păcate, au
anticipat corect3. Conform unor analize sintetice recente4, 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 tuturor instituţiilor care se ocupă de
identificarea, corelarea şi interpretarea tendinţelor globale, aşa cum rezultă acestea din
impactul estimat în diverse scenarii. În acest sens, instituţiile, precum şi toţi factorii interesaţi
în prevenirea efectelor schimbărilor climatice, vor trebui să-şi întărească în permanenţă
capacitatea de a face faţă cât mai bine situaţiei, prin aplicarea urgentă a tuturor măsurilor
necesare.
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
locuinţele.5 De asemenea, dilatarea termică a apei şi topirea calotei glaciare şi a gheţarilor, ar
putea duce la inundaţii catastrofale, care să distrugă oraşele de coastă. Alături de acestea,
schimbările climatice vor duce la diminuarea recoltelor, ceea ce va însemna înfometarea a
peste 20 de milioane de locuitori din Asia, Africa şi America de Sud. Totodată, creşterea
temperaturilor, a precipitaţiilor şi a umidităţii la nivel global vor facilita răspândirea insectelor
purtătoare de boli contagioase, care vor conduce la declanşarea unor adevărate pandemii.
Din acest tablou, extrem de succint, putem desprinde totuşi concluzia că presiunea
schimbărilor climatice va fi cu atât mai mare asupra statelor slab dezvoltate, cum este şi cazul
României6. Astfel, pe fondul tendinţei demografice, migraţiei, ratei sărăciei şi a corupţiei din
ţara noastră, schimbările climatice se înscriu între riscurile şi ameninţările la adresa securităţii
naţionale, fapt ce obligă la abordarea acestora în mod conjugat, inter şi multidisciplinar. De
aceea studiile din această arie tematică depăşesc simplul nivel al problematizării pentru a se
înscrie pe direcţii de cercetare în care componenta schimbărilor climatice nu mai este
analizată separat, ci în raport cu întregul mediu economico-social românesc.
Importanţa şi relevanţa tuturor acestor aspecte sporeşte considerabil dacă avem în
vedere faptul că schimbările climatice pot conduce nu doar la deteriorarea ireversibilă a
ecosistemelor şi a condiţiilor de trai7 – trimiţând astfel umanitatea înapoi în timp – ci şi la
escaladarea conflictelor geopolitice. Având un asemenea potenţial de risc pentru pacea,
solidaritatea şi coeziunea umană la scara întregii Planete, schimbările climatice necesită o
abordare pe cât de documentată, pe atât de riguroasă. Aceasta trebuie să conţină o viziune
clară; să facă apel la concepte relevante, să se bazeze pe principii coerente şi să beneficieze de
aportul unor instrumente corespunzătoare magnitudinii ameninţărilor schimbărilor climatice.
De asemenea, ţinând cont de faptul că schimbările climatice au un caracter dual – atât
de teorie, cât şi de obiectivare a acţiunii în politici şi programe concrete – nu trebuie neglijată
A se vedea discuţiile în jurul contribuţiei României la o nouă escaladare a cursei înarmărilor.
Larkin Ryan, 2014, 5 scary things scientists and economists think could happen by 2050.
5 Conform datelor unui raport întocmit de International Organization for Migration, în anul 2015.
6 Conform datelor EUROSTAT publicate în 2015, în România puterea de cumpărare este de 54% din media europeana (penultima în UE);
45% dintre români nu au WC în casă, fată de 2% în Europa; România este ţara cu cea mai mare corupţie din Europa (40%); este pe locul
1 in Europa la şcolari analfabeţi (30%); România este ţara cu cea mai mică absorbţie a banilor europeni etc.
7 Agenda post-2015 privind gradul de îndeplinire a celor 8 Obiective de Dezvoltare ale Mileniului arată, în general, decalajul între
angajamente şi fapte.
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