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Schimbările De Climă La Nivel Global – Planul Lecţiei 

 
 
OBIECTIVE PENTRU ELEVI: 

• Să definească sintagma „ schimbările de climă globale” şi să-i identifice caracteristicile. 
• Să explice „efectul de seră” şi rolul dioxidului de carbon şi al altor gaze poluante în 
      transformarea ecosistemului planetei. 
• Să înţeleagă opţiunea pentru politica de limitare şi comercializare a gazelor, în scopul 

reducerii totale a emisiilor de carbon şi să descrie principalele sale elemente. 
• Să evalueze argumentele pro şi contra introducerii sistemului limitare-comercializare. 
• Să decidă, individual sau în grup, dacă guvernul din ţara lor ar trebui să adopte sistemul 

limitare-comercializare pentru a limita emisiile de gaze; să-şi susţină decizia pe baza unor 
deovezi şi argumente puternice.   

• Să reflecteze asupra importanţei procedurii deliberării în democraţie. 
 

PROBLEMA/ÎNTREBAREA PENTRU DELIBERARE: 

 Ar trebui ca în democraţia noastră să se adopte sistemul limitare-comercializare pentru a 
limita efectul de seră prin emisiile de gaze? 
 
 

MATERIALE: 
• Desfăşurarea lecţiei 
• Anexa 1 - Ghidul deliberării 
• Anexa 2 - Activităţile deliberării 
• Anexa 3 - Reflecţiile elevului asupra deliberării 
• Textul 
• Bibliografie selectivă 
• Argumente pentru problema supusă deliberării ( opţional-se folosesc dacă elevii au 

dificultăţi în identificarea argumentelor sau dacă timpul este prea scurt). 
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Schimbările De Climă La Nivel Global 
   

 Urşii polari pot rezista să înoate chiar şi 150 km. Ei înoată în căutarea focilor-care sunt 1 

hrana lor preferată - pe care le găsesc în apele îngheţate ale oceanului. Dacă gheaţa dispare, ei 2 

vor muri, înecându-se. Din păcate, gheaţa polară se topeşte treptat, pe măsură ce temperaturile 3 

din Oceanul Arctic continuă să crească. Ca o consecinţă, din ce în ce mai mulţi urşi polari vor 4 

pieri, înecându-se, pentru că nu vor mai găsi gheaţă pe care să se odihnească după un efort 5 

îndelungat de a înota. Mulţi urşi rămân pe uscat, pentru că trebuie să în caute hrană şi chiar 6 

pătrund mult în interiorul acestuia, când nu găsesc pe ţărm mâncarea necesară. Din păcate, 7 

recent, un urs aflat în căutarea hranei, a fost ucis într-un sat din Alaska, pentru a asigura 8 

securitatea locuitorilor din localitatea respectivă (Halpin, 2008). Se estimează că până la 9 

finalizarea tuturor cercetărilor legate de încălzirea globală, experţii deja au anticipat dispariţia a 10 

două treimi din populaţia totală de urşi polari, până în anul 2050 (Revkin, 2007). 11 

Urşii polari nu sunt singurele vieţuitoare care vor fi afectate de schimbările globale de 12 

climă. Un raport din 2003 al Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii,  recunoştea 13 

că au loc schimbări de climă şi că există posibilitatea ca ele să devină şi mai brutale. „Asemenea 14 

schimbări - se spunea în raport - pot avea drept consecinţă în viitor certuri puternice, bătălii şi 15 

chiar războaie, din cauza lipsei accentuate de hrană şi de apă potabilă, a întreruperilor de energie, 16 

precum şi a migraţiilor milioanelor de oameni disperaţi în lupta pentru supravieţuire.” (Schwartz 17 

şi Randall, 2003). Secretarul general al Naţiunilor Unite, Ban Ki-Moon, a afirmat că schimbările 18 

globale de climă reprezintă o ameninţare la adresa umanităţii şi a întregii planete, la fel de gravă 19 
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precum un război (Osborne, 2007). Cei mai mulţi lideri de naţiuni sunt de acord că trebuie luate 20 

măsuri pentru a evita o astfel de catastrofă. Ţările sunt astfel interesate în reducerea efectelor 21 

nocive ale gazelor în special a dioxidului de carbon. Politicile de limitare-comercializare oferă 22 

soluţii în acest sens. 23 

Ce sunt gazele cu efect de seră şi efectul de seră?  24 

De mai mult de 100 de ani, specialiştii cunosc semnificaţia sintagmei „efect de seră”. 25 

Radiaţiile solare trec prin atmosfera Pământului şi ajung pe suprafaţa acestuia. În loc să se 26 

reflecte pe suprafaţa Pământului şi să se întoarcă în spaţiu, radiaţiile rămân în atmosferă şi 27 

produc o încălzire a acesteia. Procesul contribuie la menţinerea unei atmosfere calde, 28 

împiedicând Pământul să se răcească şi să devină un mediu ostil vieţii. În ultimele secole, 29 

activităţile umane, cum ar fi agricultura, folosirea unor surse de încălzire, precum şi industria, au 30 

sporit concentraţia de dioxid de carbon din atmosferă şi de alte gaze, care reţin radiaţiile solare. 31 

Aceste emisii sunt numite „gaze cu efect de seră”.  32 

Desigur, încălzirea Pământului s-ar putea datora unor cauze strict naturale, dar savanţii 33 

estimează că emisiile care de fapt încălzesc atmosfera Pământului se datorează arderilor de 34 

combustibili, precum: benzină, gaz, motorină. SUA, cu mai puţin de 5% din populaţia lumii, sunt 35 

responsabile de producerea a 22% din efectul de seră de pe glob; China, cu 20% din populaţia 36 

planetei, este a doua ţară ca producător al acestui efect nociv, cu 18% („Emisiile din S.U.A într-o 37 

perspectivă globală”, 2007). Arderea pădurilor - făcută în scopul de a obţine terenuri arabile, 38 

şosele, terenuri pentru locuinţe sau pentru centre comerciale – produce peste 25% din emisiile de 39 

dioxid de carbon de pe glob (Mitchell et al., 2007). 40 

Raportul Interguvernamental al Naţiunilor Unite despre schimbările de climă (RISC) a 41 

arătat că în ultimii 200 de ani (era Revoluţiei Industriale), nivelul de dioxid de carbon din 42 

atmosferă a crescut cu 30%. Raportul RISC subliniază că cea mai mare creştere a temperaturilor 43 

globale din ultimii 50 de ani „e foarte probabil să se datoreze activităţilor umane”. 44 
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Avertismentele RINU legate de creşterea concentraţiilor de gaze nocive din atmosferă, apreciază 45 

că acestea vor creşte dramatic temperatura planetei, având drept urmare secete, scăderea 46 

recoltelor şi chiar sărăcirea unor ţări. 47 

Bolile care se răspândesc prin intermediul insectelor, precum malaria, se vor înmulţi. Furtuni tot 48 

mai violente, adunînd energie suplimentară din oceanul tot mai cald vor pune în pericol viaţa pe 49 

planetă. În afară de dispariţia urşilor polari din ecosistemul din Arctica, se estimează că 50 

numeroase specii de mamifere, păsări şi peşti ar putea fi pe cale de dispariţie, în timp ce alte 51 

ecosisteme s-ar putea modifica sau ar putea să dispară. 52 

Limitările de carbon: Protocolul de la Kyoto şi modul de utilizare a sistemului 53 

limitare-comercializare 54 

Astăzi ţările folosesc diferite metode pentru a limita emisiile ce carbon. 174 de state au 55 

semnat în 1997 Protocolul de la Kyoto, o înţelegere al cărei scop este reducerea emisiilor de 56 

gaze. Dintre acestea, 37 trebuie să reducă emisiile de gaze, în timp ce altor 137 ţări dezvoltate - 57 

inclusiv China, considerată al doilea mare producător de emisii de gaze din lume - li s-a cerut 58 

doar să monitorizeze şi să prezinte rapoarte despre emisiile de gaze din ţara lor. Statele Unite ale 59 

Americii au fost de acord iniţial cu Protocolul de la Kyoto, dar nu l-au mai semnat ulterior. Cu 60 

toate acestea, Statele Unite, precum şi alte state, care nu au semnat acest document încă fac studii 61 

şi cercetări privitor la căile prin care s-ar putea reduce emisiile de gaze.  62 

Pe lângă acest protocol, precum şi alte înţelegeri create ulterior, referitoare la reducerea 63 

emisiilor de gaze, multe guverne au creat stimulente economice. Uniunea Europeană a aplicat şi 64 

dezvoltat o politică specială, numită Sistemul de Comerţ cu Gaze Poluante (SCGP). Apărut în 65 

anul 1995, SCGP este parte integrantă a sistemului limitare-comercializare. Astfel, pe baza 66 

acestui sistem, o ţară sau un grup de ţări stabilesc o anumită limită a cantităţii de gaze poluante 67 

ce poate fi eliberată în atmosferă. Companiile sau doar anumite sectoare din economie - precum 68 
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sectorul energetic sau cel al produselor care se realizează manual - au un anumit număr de 69 

credite, prin intermediul cărora se ştie ce cantitate de gaze poluante emit. 70 

În ţările Uniunii Europene companiile sau anumite sectoare din economie care depăşesc 71 

maximum de credite permis de gaze poluante, au două opţiuni: fie plătesc o taxă importantă 72 

pentru extra-poluare, fie cumpără credite de la alte companii sau domenii ale industriei care nu 73 

au nevoie de ele. Aşadar SCGP creează o piaţă în interiorul căreia companiile pot face comerţ cu 74 

poluanţi. Această piaţă are mai multe aspecte: (1)permite companiilor care produc prea mult 75 

dioxid de carbon să rămână totuşi în afaceri, dar le încurajează, în acelaşi timp, să-şi diminueze 76 

„amprenta” de carbon; (2)recompensează companiile care emit puţin dioxid de carbon; 77 

(3)permite guvernelor să limiteze cantitatea de dioxid de carbon eliberată în atmosferă de către 78 

companii; (4)foloseşte strategii economice pentru a îşi atinge anumite scopuri politice. 79 

Alte state utilizează acest sistem pentru reglarea emisiilor de dioxid de carbon. Federaţia 80 

Rusă, de exemplu, utilizează un program similar cu SCGP, numit „ iniţiative comune de punere 81 

în aplicare” care permite ţărilor care au o economie de tranziţie să creeze credite de schimb 82 

pentru carbon. Statele Unite ale Americii, care utilizează deja sistemul SCGP, pentru 83 

regularizarea emisiilor de dioxid de sulf, dezbat acum chestiunea privitoare la emisiile de dioxid 84 

de carbon. 85 

Scepticii şi susţinătorii istemul limitare-comercializare 86 

Cei ce sunt de acord cu sistemul limitare-comercializare deja existent spun că această 87 

politică ajută la o mai bună înţelegere de către cetăţeni a fenomenului schimbărilor de climă 88 

globale. Pentru că acest fenomen constituie o problemă extrem de importantă, oamenii au mari 89 

dificultăţi în a înţelege cum pot ei contribui la rezolvarea ei. S-a constatat că, în general, oamenii 90 

înţeleg mai bine problemele care îi afectează în mod direct şi îi determină să ia hotărâri proprii 91 

privitoare la ele. Sistemul limitare-comercializare stabileşte un preţ pentru emisiile de gaze. 92 

Pentru că atât cetăţenii, cât şi consumatorii înţeleg acest lucru, ei pot alege să susţină utilizarea 93 

5 



Deliberating in a Democracy© 2005, 2008, 2009 Constitutional Rights Foundation Chicago. 

unor tehnologii care produc mai puţin dioxid de carbon. O astfel de presiune din partea 94 

consumatorilor ar ajuta proprietarii de întreprinderi să îşi dea seama de beneficiile reducerii 95 

emisiilor de gaze.  96 

 Susţinătorii arată că s-au obţinut succese în acest sens. Cercetătorii din Programul Global 97 

de Mediu au evidenţiat că legea „Aer curat” a Statelor Unite, elaborată în 1990, a stabilit un 98 

sistem de limitare-comercializare pentru dioxidul de sulf, principala cauză a ploilor acide. „Acest 99 

sistem a fost creat pentru a fi un succes economic şi de mediu- reducerea emisiilor de dioxid de 100 

sulf cu un anumit procent faţă de costurile estimate - astfel încât Uniunea Europeană să îl 101 

împrumute şi să îşi creeze propriul sistem pentru emisiile de dioxid de carbon.” (Mathers şi 102 

Manion, 2005). 103 

 Opozanţii acestei idei cred că un asemenea plan nu va reuşi să fie pus în practică, pentru 104 

că el este doar un răspuns pe plan local, naţional, la probleme globale. Chiar dacă unele ţări vor 105 

stopa sau diminua emisiile de carbon, altele vor continua să le producă. Astfel, ţările care vor 106 

limita emisiile vor avea de pierdut în afaceri, în faţa ţărilor care nu le vor limita şi problemele 107 

privind aceste emisii vor continua. Mulţi oameni se opun sistemului limitare-comercializare 108 

pentru că ei cred că acesta va însemna mai puţine locuri de muncă şi mai puţine beneficii 109 

economice. Argumentul lor este că acest sistem forţează producătorii fie să producă mai puţin 110 

carbon, fie să facă un comerţ cu credite de carbon. În ambele cazuri, consecinţa o constituie 111 

scăderea numărului de locuri de muncă (Jordan, 2009).  112 

 Cei ce susţin utilitatea sistemului limitare-comercializare sunt de acord că locurile de 113 

muncă vor fi afectate de existenţa acestui sistem. Pe de altă parte însă, ei observă ceea ce s-a 114 

întâmplat când a apărut automobilul în secolul al XX-lea: în timp ce slujbele care aveau legătură 115 

cu mijloacele de transport cu cai au dispărut, noi slujbe şi meserii  au fost create. În mod similar- 116 

argumentează ei- noi locuri de muncă şi meserii vor fi create, pentru a acoperi nevoile unei 117 

economii de după era carbonului.  118 
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 Cei ce se opun acestui sistem provin, de obicei, dintre ecologişti. Ei afirmă că unele 119 

dintre părţile interesate sunt lăsate în afara procesului. Ei pretind că liderii din industrie sunt 120 

implicaţi în deciziile despre sistemul de emisii de dioxid de carbon, dar nu şi grupările 121 

ecologiste. Un studiu realizat de către Reţeaua de Acţiune pentru Climat din Europa Centrală şi 122 

de Est (RACECE) arată că „Organizaţiile ecologiste nonguvernamentale sunt deseori excluse din 123 

procesul discuţiilor şi consultărilor. Chiar dacă li se oferă şansa de a face comentarii, oricum 124 

acestea nu sunt menţionate în rapoarte sau nu se iau în considerare” (Analiza independentă a 125 

ONG-urilor NAP din noile state membre, 2004). Aceşti ecologişti sunt de asemenea îngrijoraţi 126 

de concesiile făcute de către guvernanţi, pentru a primi susţinerea oamenilor de afaceri, ceea ce 127 

ar face sistemul prea slab. În Republica Cehă, de exemplu, maximum anual al emisiilor de gaze a 128 

fost stabilit la aproape 21% peste emisiile de gaze din trecut. În mod ironic, un sistem care a fost 129 

creat să aducă beneficii pentru toată lumea, este discutat în secret şi se iau decizii referitor la el 130 

doar într-un cerc care include persoane selecte şi foarte puternice.  131 

 Mulţi economişti si ecologişti se opun existenţei creditelor oferite de guvern privind 132 

emisiile de gaze fără ca producătorii să plătească o mare sumă de bani pentru acestea. În locul 133 

lor, ei preferă licitaţiile de carbon, unde marile companii producătoare de dioxid de carbon 134 

trebuie să-şi cumpere creditele de la guvern. Guvernul poate folosi apoi aceşti bani pentru a 135 

susţine alte strategii de micşorare a emisiilor de dioxid de carbon, prin utilizarea „energiei 136 

curate” (cea eoliană, solară, geotermală, marină). Unii ecologişti chiar preferă o „taxă pe carbon” 137 

de la cei ce emit gaze de carbon nocive, în scopul de a încuraja întreaga omenire să reducă aceste 138 

emisii, pentru a se putea evita o potenţială catastrofă planetară.  139 

 Cei mai mulţi oameni de afaceri se opun taxei de carbon din principiu. Ei consideră că 140 

responsabilitatea lor principală este să obţină bani din afaceri, atât pentru ei, cât şi pentru 141 

investitorii lor, iar limitările guvernului sunt deseori văzute doar ca încercări ale guvernului de a 142 

le reduce profiturile. Astfel, unele companii preferă sistemul limitare-comercializare, celui care 143 
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înseamnă creditele oferite de guvern, pentru că sistemul limitare-comercializare le oferă 144 

posibilitatea mult mai mare de a decide singuri cum îşi vor organiza politica emisiilor de gaze. 145 

 Cei ce susţin sistemul spun de asemenea că există posibilitatea pentru companii ca 146 

acestea să reducă emisiile de carbon, dar să prospere din punct de vedere economic, fără costuri 147 

suplimentare ale părţilor interesate. Până de curând, industriile trebuiau să suporte costurile 148 

monitorizării şi să realizeze rapoarte către guvern. Raportarea necesita timp, costa şi depindea de 149 

sinceritatea oamenilor de afaceri care o realizau. Astăzi, guvernele, organizaţiile 150 

nonguvernamentale, chiar şi oamenii obişnuiţi pot utiliza date despre emisiile de gaze nocive, 151 

realizate pe baza observaţiilor din satelit, pe care le au la dispoziţie pe Internet. Aşadar, oamenii 152 

de afaceri nu trebuie să mai suporte costurile colectărilor de date sau ale raportărilor, nu mai 153 

trebuie să-şi facă griji cu privire la transparenţa acestora. 154 

Sistemul limitare-comercializare este exemplul potrivit pentru ceea ce fostul preşedinte al 155 

Cehiei,Vaclav Havel, numea „provocarea de a învăţa responsabilitatea”. În plus, el afirma: 156 

„Măsurile tehnologice şi regulamentele sunt importante, dar o importanţă egală o au sprijinirea 157 

educaţiei, practicile ecologice şi etice - conştiinţa traiului în comun al umanităţii şi accentul pus 158 

pe împărţirea responsabilităţii.”(Havel, 2007).159 
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Schimbările de climă la nivel global  
- Întrebarea pentru deliberare cu argumente 

 
Întrebarea pentru deliberare 
 
         Ar trebui ca în democraţia noastră să se adopte sistemul limitare-comercializare pentru a limita 

efectul de seră prin emisiile de gaze? 

 
DA - Argumente în sprijinul întrebării pentru deliberare 
 

1. Schimbările globale de climă deja au început, evidenţiindu-se printr-o continuă creştere a temperaturii 
Pământului. Chiar şi Departamentul Apărării Naţionale al Statelor Unite recunoaşte această schimbare şi 
ia în serios consecinţele ei. Dacă oamenii vor aştepta prea mult, încălzirea poate atinge un nivel care poate 
produce schimbări catastrofale ireversibile. Sistemul limitare-comercializare poate fi un plan rezonabil, 
înainte de a fi prea târziu. 

2.  Politica limitare-comercializare pune un preţ pe emisiile de carbon. Consumatorii şi cetăţenii înţeleg 
preţul şi pot reacţiona corespunzător, în beneficiul mediului înconjurător. Mai mult, ei pot folosi propriile 
resurse finaciare pentru a susţine dezvoltarea tehnologiilor care produc mai puţin carbon. 

3. Sistemul limitare-comercializare şi-a dovedit eficienţa. O abordare similară în SUA a avut succes în 
reducerea emisiilor de dioxid de sulf, cauza principală a ploilor acide. Acest sistem a făcut ca emisiile de 
dioxid de sulf să scadă cu un procent din costurile aşteptate. Drept urmare, Uniunea Europeană a 
împrumutat acest model, pentru realizarea unui sistem limitare-comercializare pentru emisiile de dioxid 
de carbon. 

4. Politica limitare-comercializare aduce beneficii mediului înconjurător, fără a afecta afacerile. 
Regularizările guvernamentale, precum taxele pe carbon, nu permit oamenilor de afaceri să aibă 
flexibilitatea de care au nevoie pentru a reduce emisiile de carbon, fără să-şi reducă profiturile. Pe de altă 
parte, sistemul limitare-comercializare le oferă oamenilor de afaceri posibilitatea să decidă care este cel 
mai bun mod de a atinge ţinta propusă, de a-şi reduce emisiile de carbon. În timp ce unele slujbe care se 
bazează pe carbon vor fi afectate de sistemul limitare-comercializare, noi locuri de muncă şi noi meserii 
vor apărea, în funcţie de noile necesităţi.   

5. Sistemul limitare-comercializare este viabil, acum că atât guvernele, cât şi oamenii de afaceri au 
modalităţi uşoare, ieftine şi transparente de a monitoriza emisiile de carbon. Astăzi, guvernele, precum şi 
organizaţiile non-guvernamentale, chiar şi oamenii obişnuiţi pot utiliza datele culese de sateliţi, precum şi 
informaţiile de pe Internet să monitorizeze emisiile de dioxid de carbon. Aşadar, oamenii de afaceri nu 
mai trebuie să plătească datele obţinute, să le raporteze sau să îşi facă griji legate de transparenţa acestora.  
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Schimbările de climă la nivel global - Întrebarea pentru deliberare 
cu argumente 

 
Întrebarea pentru deliberare 
 
        Ar trebui ca în democraţia noastră să se adopte sistemul limitare-comercializare pentru a limita 

efectul de seră prin emisiile de gaze? 

 
NU - Argumente împotriva întrebării pentru deliberare 

1. Sistemul limitare-comercializare nu este bun pentru economia naţională. Ţările care limitează emisiile îi 
vor obliga pe oamenii de afaceri fie să producă mai puţin carbon, fie să realizeze un comerţ cu credite 
pentru carbon. În ambele cazuri rezultatul va fi scăderea locurilor de muncă. Ţările cu acest sistem vor 
pierde slujbe, spre deosebire de ţările ce nu au acest sistem, iar emisiile de carbon vor continua. Sistemul 
limitare-comercializare nu poate funcţiona, pentru că este un răspuns la nivel local, pentru fiecare ţară, la 
o problemă generală a planetei.  

2. Reducerea emisiilor de gaze este o problemă urgentă, care se poate baza pe soluţiile găsite de piaţă prin 
sistemul limitare-comercializare. Pentru evitarea unei catastrofe de mediu, producătorilor de carbon ar 
trebui să li se ceară să emită cât mai puţine gaze poluante în cel mai scurt timp. O taxă pentru emitere de 
carbon ar fi preferabilă sistemului limitare-comercializare. 

3. Procesul de limitare a emisiilor este viciat. Deseori, guvernul implică doar industria şi alţi producători 
majori de dioxid de carbon, atunci când sunt stabilite limitele pentru aceste emisii, dar nu implică şi 
grupările ecologiste. În consecinţă, aceste limite sunt prea coborâte ca să producă o scădere semnificativă 
a emisiilor. În mod ironic, un sistem care intenţionează să aducă beneficii tuturor, este discutat şi se iau 
decizii în privinţa lui doar de către un grup select de oameni puternici, în spatele uşilor închise. O 
procedură viciată duce la o politică de limitare-comercializare care nu este nici corectă, nici eficientă.  

4. Limitarea slabă a emisiilor de carbon este mai rea decât nelimitarea acestora. Pentru a convinge oamenii 
de afaceri să accepte limitarea emisiilor, guvernele fac prea slab sistemul limitare-comercializare. 
Producătorii cei mai importanţi de dioxid de carbon ar trebui să plătească pentru emisiile lor, nu să 
realizeze comerţ cu credite cu companii mai puţin poluante. Schimbarea globală de climă necesită soluţii 
mai drastice. Dacă cei mai importanţi producători de carbon vor trebui să plătească sume substanţiale 
pentru emisiile lor ridicate de carbon, ei vor avea anumite avantaje dacă le reduc.  

5. Sistemul limitare-comercializare este un compromis politic slab. Calitatea de administratori buni ai 
acestei planete cere educaţie, conservare şi etică, nu o soluţie politică rapidă. Schimbări majore de 
comportament şi în utilizarea carbonului nu vor fi simţite decât dacă sistemul limitare-comercializare va fi 
dublat de o înţelegere profundă a fenomenului încălzirii globale.  
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