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este fenomenul de creștere continuă
a temperaturilor medii înregistrate
ale atmosferei în imediata apropiere a solului,
precum și a apei oceanelor, constatată în ultimele
două secole, dar mai ales în ultimele decenii.
Fenomene de încălzire globală au existat
dintotdeauna în istoria Pământului, ele fiind
asociate cu fenomenul cosmic de maximum solar,
acestea alternând cu mici glaciațiuni terestre
asociate cu fenomenul de minimum solar.



Temperatura medie 

a aerului în 

apropierea 

suprafeței

Pământului a crescut 

în ultimul secol cu 

0,74 ±0,18 °C. 



Experții în domeniu  afirmă că „cea mai mare 
parte a creșterii temperaturii medii în a doua 
jumătatea a secolului al XX-lea se datorează 
creșterii concentrației gazelor cu efect de seră, 
de proveniență antropică. Ei consideră că 
fenomenele naturale ca 
variațiile solare și vulcanismul au avut un mic 
efect de încălzire până în anii 1950. 



Încălzirea globală are presupuse efecte profunde în cele 

mai diferite domenii. Ea determină sau va determina 

ridicarea nivelului mării, extreme climatice, 

topirea ghețarilor, extincția a numeroase specii și 

schimbări privind sănătatea oamenilor. Împotriva 

efectelor încălzirii globale se duce o luptă susținută 

de către guverne privind reducerea 

emisiei poluanților care influențează viteza încălzirii.



Explicația fenomenului
Efectul de seră este un fenomen natural prin care o

parte a radiației terestre în infraroșu este reținută
de atmosfera terestră. Efectul se
datorează gazelor cu efect de seră care reflectă
înapoi această radiație.

Efectul actual al existenței gazelor cu efect de seră
este că temperatura medie a Pământului este cu
cca. 33 °C mai mare decât ar fi în lipsa lor, adică
este de cca. +15 °C în loc să fie de -18 °C. În acest
sens, efectul de seră este benefic, el asigurând
încălzirea suficientă a Pământului pentru a
permite dezvoltare a plantelor așa cum le
cunoaștem noi azi.



Cauzele
principale ale 

încălzirii globale

Dioxidul de carbon 
emis de 

termocentrale

Dioxidul de carbon 
emis de vehicule

Metanul provenit din 
ferme și agricultură, din 

extracțiile petroliere, 
dar și de pe fundul 

mării

Defrișările masive, 
mai ales în zonele

tropicale

Fertilizarea chimică
intensivă a 

culturilor agricole



Efecte
devastatoare ale 
încălzirii globale

Creșterea nivelului
mărilor și
oceanelor

Intensificarea
uraganelor și

furtunilor

Secetă și
deșertificare

Acidificarea
oceanelor

Pericolul
extincției totale



Acestea sunt principalele cauze produse de 

om și respectiv  principalele efecte pentru 

încălzirea globală. Oricât de improbabile 

par a fi  unele dintre ele, adevărul este că 

pericolul este real și, din păcate, 

umanitatea poartă responsabilitatea, prin 

acțiunile sale  ale căror efecte nu le-a 

intuit la timp. De-abia acum începem să 

înțelegem mai bine cum afectăm planeta 

și de ce. Deci trebuie să ne schimbăm 

modul de gândire și de viață.



Măsuri

Limitarea încălzirii globale se reduce practic la 
limitarea concentrațiilor de CO2. Pentru a evita 
foarte probabila depășire a celor 2 °C ar trebui 
ca nivelele de CO2 să fie stabilizate 
imediat. Calea propusă este reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin 
reducerea consumurilor energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile.



Economia de energie

Una dintre cele mai bune acțiuni pentru reducerea încălzirii globale
este reducerea consumului de energie prin:

Adoptarea de tehnologii moderne, care nu sunt energointensive. Acest
lucru este valabil în special pentru Moldova, a cărei industrie se
bazează pe tehnologii vechi.

Reducerea consumului energetic prin reducerea iluminatului artificial.
Pentru popularizare, în 2007 Sydney a avut inițiativa stingerii
luminilor timp de o oră, inițiativă la care au participat 2,2 milioane
de case și agenți economici

Eficientizarea transportului prin folosirea hidrogenului drept
combustibil în locul hidrocarburilor, prin folosirea biodieselului
drept combustibil regenerabil și prin înlocuirea transportului
cu camioanele cu cel pe calea ferată.

Prin reducerea consumului de energie scade sarcina termocentralelor.
Proporțional scade cantitatea de combustibil consumată, deci
emisiile de CO2 în atmosferă.



Energiile alternative
În scopul reducerii emisiilor de CO2 se

recomandă utilizarea energiilor care
nu se bazează pe tehnologia de
ardere, cum sunt energia
solară, energie hidraulică și energia
eoliană. Captarea energiei
solare este dificilă, actual
recomandările sunt ca ea să fie
captată sub formă de biomasă.
Energia hidraulică exploatabilă
actual este limitată și nu poate
satisface cererea, însă ea joacă un
rol cheie în acoperirea vârfurilor de
sarcină. Energia eoliană este
disponibilă doar în anumite zone, iar
randamentul captării sale este
scăzut.



Biomasa
Arderea biomasei s-a practicat din cele mai vechi 

timpuri, oamenii folosind drept 
combustibil lemnul. Din punct de vedere 
al ciclului carbonului arderea plantelor este 
ecologică. Deși prin arderea lor carbonul coținut 
în ele este eliberat în atmosferă sub formă de 
CO2, acest carbon provine chiar din CO2 din 
atmosferă, captat în procesul de fotosinteză. 
Deci arderea plantelor este un proces de 
reciclare a carbonului, spre deosebire de arderea 
combustibililor fosili, care introduce în 
atmosferă noi cantități de CO2. Totuși arderea 
lemnului nu este o soluție bună, deoarece ritmul 
de regenerare al copacilor este mic, regenerarea 
lemnului durând cca. 30 de ani.

Tot drept culturi energetice pot fi considerate 
culturile de floarea soarelui, soia și în 
special rapiță, uleiul rezultat (biodiesel) putând 
înlocui relativ simplu combustibilul 
pentru motoarele diesel ale autovehiculelor.



Energia nucleară

Deși în urma accidentului de la 
Cernobîl energetica nucleară a intrat într-un 
con de umbră, recent, prin prisma reducerii 
emisiilor de CO2, este reluată fezabilitatea 
acestei soluții. 



Vă mulțumim pentru 
atenție!


